ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�شـــــ�ؤون الـــقــــانــونيـــــة
الع ـ ـ ــدد ()١٤٤٣

ال�سنة احلاديـة واخلم�سون

الأحـ ــد � ٢٨شـ ـ ــوال 1443هـ

املواف ــق  ٢٩مايـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو 2022م
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املحتـــــــــويــات
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة
وزارة الثقافة والريا�ضة وال�شباب
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2022/87ص ــادر فـ ــي  2022/5/9ب�إ�صـ ــدار الئح ـ ــة تنظيـ ــم
الفرق املو�سيقية الغنائية واال�ستعرا�ضية.
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2022/٨٨ص ـ ــادر ف ـ ــي  2022/5/9بتعديـ ــل بعـ ـ ــ�ض �أحك ـ ــام
الالئحة التنظيمية للإن�شاد.
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2022/٨٩ص ـ ــادر ف ـ ــي  2022/5/9ب�إ�ص ـ ــدار الئحــة تنظي ــم
فرق الفنون ال�شعبية.
ديــوان البــالط ال�سلطانــي
قـ ـ ـ ـ ـ ــرار ديوان ـ ـ ــي رقـ ـ ـ ــم � ٢٠٢٢/5صــادر فـ ــي  ٢٠٢٢/٥/١٩بتحــدي ــد ثمـ ــن بيــع
كتــابي"ظفار من اجلبال املو�سمية �إلى اجلبال
الرملية" و"حممية ر�أ�س ال�شجر الطبيعية".
وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين
قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم � ٢٠٢٢/١٠٨صــادر فـ ــي  ٢٠٢٢/٥/١٨بتعدي ــل بعــ�ض �أحكــام
الئحـة �إثبات وت�سجيل الـملك.
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ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ــم ٢٠٢٢/١٠٩

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ــم ٢٠٢٢/٤٢٨

ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ٢٠٢٢/٨٩
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ٢٠٢٢/٩٠

ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ٢٠٢٢/٩١

ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ٢٠٢٢/٩٢

ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ٢٠٢٢/٩٣
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ال�صفحة
�ص ــادر فـ ــي  ٢٠٢٢/٥/١٨بتعديــل بعــ�ض �أحك ــام
الالئحـة التنفـيذية لنظــام متلــك العق ــارات فـي
42
املجمعـات ال�سياحيـة املتكاملــة.
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
�ص ــادر فـ ــي  ٢٠٢٢/٥/٢٦ب�شـ�أن نظـام عمـل جلنـة
44
التظلمـات والإجـراءات املتبعـة �أمامهـا.
هيئـة تنظيـم االت�صـاالت
�ص ــادر فـ ــي  ٢٠٢٢/٥/٢٢ب�إ�صدار الئحــة تنظيـم
تقدمي خدمة �أنظمــة التتبع وحتديـ ــد املوقـ ــع
49
اجلغرافـي.
�ص ــادر فـ ــي  ٢٠٢٢/٥/٢٢بتعدي ــل بعــ�ض �أحك ــام
الرتخي�ص من الفئة الأولى لل�شركـ ــة العمانيـ ــة
لالت�صــاالت (�ش.م.ع.ع) لتقديـم خدمـات االت�صاالت
55
العامة الثابتة الأ�سا�سية.
�صـ ــادر فـ ــي  ٢٠٢٢/٥/٢٢بتعديــل بع ــ�ض �أحكــام
الرتخي�ص من الفئة الأولى لل�شركـة العمانيـة
القطريـة لالت�صـاالت (�ش.م.ع.ع) لإن�شــاء وت�شغيــل
56
نظــام خدمــات ات�صــاالت عامــة ثابتــة.
�صـ ــادر فـ ــي  ٢٠٢٢/٥/٢٢بتعديــل بع ــ�ض �أحكـام
الرتخي�ص من الفئــة الأول ــى ل�شرك ـ ــة �أوا�صـ ــر
عمــان و�شركا�ؤهـ ــم (�ش.م.ع.م) لإن�شـاء وت�شغيـل
57
نظـام خدمـات ات�صـاالت عامـة ثابتـة.
�صـ ــادر فـ ــي  ٢٠٢٢/٥/٢٣ب�إ�صدار الئحة تنظيم
59
تقدمي خدمات �إنرتنت الأ�شياء.
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وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
67
�إعالن ب�شـ ـ�أن ت�سجيـ ـ ــل منــاذج �صناع ــية.
70
�إعالن ب�ش�أن طلبات براءات االخرتاع املقبولة.
الإعالنات اخلا�ص ــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاري ــة.
74
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.
160
ا�ستـ ــدراك.
164
�إعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة
166
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املق ــاوالت املدني ــة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ابري ــز البل ــة للتجارة  -تو�صية.
166
167
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مابل للعطور  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال اليحر للتجارة �ش.م.م.
167
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هيثم عبداللـه �سالــم املعمــري للتجــارة �ش.م.م168 .
168
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفرقدان الرائدة �ش.م.م.
169
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سوار الطريف احلديثة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبــراج ح ــي ال�سعـ ــد الذهبية للتجارة  -ت�ضامنية169 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صق ــر الدولي ــة املتكاملة �ش.م.م.
170
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عمر وحمدان للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية170 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صح ــراء الداخليــة للأعم ــال �ش.م.م.
171
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املـ ــوج الأزرق لل�سياحــة �ش.م.م.
171
172
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�شـ ــياء املتح ــدة �ش�.ش.و.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الروافد العربية الع�صرية للتجارة �ش.م.م172 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأنهار العربية للتجارة �ش.م.م.
173
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أحمد بن حمدان بن �أحمد الظفري و�شريكه
للتجارة  -ت�ضامنية.
173
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حميط املغدر للتجــارة واملقاوالت  -تو�صية174 .
174
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شرق العاملية لل�شحن �ش.م.م.
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البريق املميز للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية175 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عدنان بن جمعة بن �سليمان البلو�شي
و�شريك ــه للتج ــارة واملقـ ــاوالت  -ت�ضامنية.
175
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سطوع اجلبل الأخ�ضر للتجارة  -ت�ضامنية176 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أحلان ال�شرق للتجارة  -تو�صية.
176
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سيم �ضلكوت للتجارة  -تو�صية.
177
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبــو حم ــزة العمــري للتجارة  -تو�صية.
177
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ح�ضارة الأجيال للتجارة  -تو�صية.
178
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الديجــور املتحــدة للتج ــارة  -تو�صي ــة.
178
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عامر و�أحمد العامري للتجارة  -ت�ضامنية179 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموخ الوا�صل احلديثة للتجارة  -تو�صية179 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رم ــال البح ــر الرائ ــدة للتجارة �ش�.ش.و180 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صقور �شمال ال�شرقية للتجارة  -ت�ضامنية180 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املخزن الطبي للتجارة �ش.م.م.
181
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأقطار الهند�سية �ش.م.م.
181
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سي �إن �إي تران�ستوري للهند�سة �ش.م.م182 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سي �إن �أ العاملية  -عمان �ش.م.م.
182
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�ساتني النعمى احلديثة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية183 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ال�صويحرة الرائــدة للتجــارة �ش.م.م183 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عدنان بن �سعيد بن جمعان قطميم املرهون
للتجارة  -تو�صية.
184
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أحمد الفار�سي للتجارة  -ت�ضامنية.
184
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبداللـه حممد التوبي و�إخوانه للتجارة  -ت�ضامنية185 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القمر املتحرك للتجارة  -ت�ضامنية.
185
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبل التميز للم�شاريع احلديثة �ش.م.م186 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال اليحمدي احلديثة للتجارة  -تو�صية186 .
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187
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حجر الأردواز املتكاملة �ش.م.م.
187
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التاج للأع�شاب الطبيعية �ش.م.م.
188
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل عندام الذهبية  -ت�ضامنية.
188
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املريبي الزاهرة للتجارة  -تو�صية.
189
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكندل للتجارة �ش.م.م.
189
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة درب العطاء للتجارة �ش.م.م.
190
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ركن بدية ال�شاملة  -ت�ضامنية.
190
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ندمي روي للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خليج عمان للنفط والغاز واملياه �ش.م.م191 .
191
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع اجلنوب ال�سياحية �ش.م.م.
192
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدرع العربي املثايل �ش.م.م.
192
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نقطة التنظيف الالمع �ش.م.م.
193
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الوحدة العربية املتحدة �ش.م.م.
193
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ينكت للم�شاريع احلديثة �ش.م.م.
194
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عيادة الأ�سرة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مدائن جمان للتجارة واملقاوالت �ش.م.م194 .
195
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو املهند املطاعني للتجارة  -تو�صية.
195
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جوهرة الهجاري �ش.م.م.
196
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ساور املغ�سر للتجارة  -ت�ضامنية.
196
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�ستقبل اجلميل �ش.م.م.
197
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرافئ فن�س �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضواحي مق�شن املميزة للتجارة  -ت�ضامنية197 .
198
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كهف فن�س �ش.م.م.
198
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تراث فن�س للتجارة �ش.م.م.
199
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روا�سي فن�س �ش.م.م.
199
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بريق فن�س �ش.م.م.
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روائع فن�س �ش.م.م.
200
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة باب م�سقط الفريد �ش.م.م.
٢٠٠
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إعمار املدن ال�شاملة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م201 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنائن الواحة للتجارة  -تو�صية.
201
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�ستقبل العا�صمة للخدمات �ش.م.م.
202
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الركن العايل الرائد �ش.م.م.
202
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الثابتي ال�شاملة  -تو�صية.
203
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ج�سر الطريف املميز للتجارة  -ت�ضامنية203 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع وادي حلفني الوطنية  -ت�ضامنية204 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�صول للمقاوالت واخلدمات �ش.م.م.
204
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط ال�شروق املتحدة �ش.م.م.
205
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مناء م�سقط للم�شاريع العاملية �ش.م.م205 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة غامن ال�سي�ساين و�شريكته للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية206 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الظاهرة العاملية للتنمية واال�ستثمار  -ت�ضامنية206 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املدار للتجارة واخلدمات �ش.م.م.
207
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أمناء النه�ضة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية207 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صور الهند�سية �ش.م.م.
208
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمل�س الكون للتجارة  -تو�صية.
208
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صحاري الزمائم احلديثة  -تو�صية.
209
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق ودام ال�شاملة للمقاوالت  -ت�ضامنية209 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق املحافظة للتجارة  -ت�ضامنية.
210
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خليج حموت الدولية �ش.م.م.
210
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شم�س احلبي للتجارة �ش.م.م.
211
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أثري جزماء الوطنية للتجارة  -تو�صية211 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سوار فن�س العاملية �ش.م.م.
212
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنم فن�س �ش.م.م.
212
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شمال املدينة اجلديدة للتجارة �ش.م.م213 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمموعة �شركات م�صطفى وحمد للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م.
213

رقم
ال�صفحة
214
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البندر للهند�سة واملقاوالت �ش.م.م.
214
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع برزة الظاهرة  -ت�ضامنية.
215
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ملعان العربية �ش.م.م.
215
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طالئع البدر الربونزية  -ت�ضامنية.
216
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صدى الداخلية للتجارة  -تو�صية.
216
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الريحان الأحمر �ش.م.م.
217
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تقنية الإنرتنت �ش.م.م.
217
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نبع الباطنة العاملية �ش.م.م.
218
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو غ�سان اجلعفري للتجارة  -تو�صية.
218
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سواعــد فنــ�س �ش.م.م.
219
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قالع ب�سيا للتجارة �ش.م.م.
219
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أرياف �سداب احلديثة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلزانة احلديثة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية220 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خليفة بن خمي�س الهندا�سي و�شريكته للتجارة
220
واملقاوالت  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العمارة املتحدة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية221 .
221
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط الن�سيم املميز للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمعة اجلعفري و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية222 .
222
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخللية البديعة للتجارة �ش.م.م.
223
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املباهلة العاملية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو عبدالرحمن ال�ساعدي للتجارة  -تو�صية223 .
224
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغر�شوب ل�صناعة املقطورات �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفوز العظيم للتجارة واخلدمات �ش.م.م224 .
225
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل للحلول الهند�سية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سطورة ال�شرقية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية225 .
226
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شمال الأندل�س للتجارة  -ت�ضامنية.
226
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سواعدنا �ش.م.م.

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سطورة الغربة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية227 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع غرب النجد للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية227 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبناء حمود بن ظافر اجلحافـي للتجارة
228
واملقاوالت  -ت�ضامنية.
228
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيت االبتكار الذهبي  -ت�ضامنية.
229
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار الكتب العلمية والأدبية �ش.م.م.
229
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مين للفنادق �ش.م.م.
230
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زالل �أدم للتجارة �ش.م.م.
230
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة علوي طاهر عيديد و�شركاه  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد بن �سامل حماد حاردان و�شريكه
231
للتجارة  -ت�ضامنية.
231
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أرزاق احلبي للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صحار حللول التموين �ش.م.م.
232
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طاليع احلايل الذهبية للتجارة �ش.م.م232 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع العو�ضي املتحدة  -ت�ضامنية.
233
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صروح بدية احلديثة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية233 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بدائع �إزكي للتجارة  -ت�ضامنية.
234
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ربيع ب�سياء للتجارة  -ت�ضامنية234 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممود بن را�شد بن �سامل ال�شبلي و�شريكه
للتجارة  -ت�ضامنية.
235
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�آثر جزماء الوطنية للتجارة  -تو�صية235 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال �أطل�س �ش.م.م.
236
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة الأحقاف للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية236 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سبائك املثلث الذهبي للتجارة �ش.م.م236 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ارزات ال�شمالية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية236 .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وعد ال�شيزاوي للتجارة �ش.م.م.
237
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معامل الكامل والوافـي ال�شاملة  -تو�صية237 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مزون العوينات العاملية �ش.م.م.
237
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طنني ال�شرقية للتجارة �ش.م.م.
237
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموخ بيت ال�ساحل للتجارة  -ت�ضامنية238 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سواحل اخل�ضراء للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية238 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رونق اخلابورة املا�سي للتجارة  -ت�ضامنية238 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل حيل الرق للتجارة  -ت�ضامنية.
238
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بنتوت للخدمات الفنية �ش.م.م.
239
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اليا�سمني الدولية �ش.م.م.
239
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املغامرات لل�سياحة �ش.م.م.
239
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صفقة ال�شرقية للتجارة  -تو�صية.
239
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احل�شار لأنظمة التكييف �ش.م.م.
240
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الب�ؤرة للتجهيزات  -تو�صية.
240
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �سويداء املاء الذهبية  -ت�ضامنية240 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إعمار العفية املتكاملة للمقاوالت �ش.م.م240 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ه�ضاب فن�س �ش.م.م.
241
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ركن فن�س �ش.م.م.
241
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل فن�س �ش.م.م.
241
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكويلي للتجارة املتميزة �ش.م.م.
241
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإثراء املتحدة �ش.م.م.
242
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع جبال �سداب احلديثة  -تو�صية242 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأفكار الأ�صيلة �ش.م.م.
242
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القيمة املتكاملة �ش.م.م.
242
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو اليزن العلوي للتجارة  -تو�صية.
243
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو املزن العلوي للتجارة  -تو�صية.
243
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرامي العيجة للتجارة  -تو�صية.
243
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شاطي �ساحل العيجة للتجارة  -تو�صية243 .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سما جمريا �ش.م.م.
244
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أطالل اجلمرية �ش.م.م.
244
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أطالل اخلوير للتجارة �ش.م.م.
244
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو تهاين البلو�شي �ش.م.م.
244
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خالد وفايزة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م245 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وردة ريام للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
245
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االنبهار الوطنية  -ت�ضامنية.
245
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سور العظيم الوطنية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية245 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سندباد للخدمات العاملية  -تو�صية246 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أر�ض الأحالم احلديثة  -تو�صية.
246
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حميد بن را�شد بن �سامل احلامدي و�شركاه
للتجارة  -ت�ضامنية.
246
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مر�شا احلديثة للتجارة �ش.م.م.
246
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال �ساي للتجارة �ش.م.م.
247
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خطوط روي الذهبية �ش�.ش.و.
247
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كرامات عربي للتجارة  -ت�ضامنية.
247
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد الكمزاري وعي�سى ال�شحي للتجارة  -ت�ضامنية247 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فهد بن �سلطان بن عبداللـه املعمري وولده
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية.
248
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�ساتني القرين التجارية  -ت�ضامنية.
248
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مطعم الفوار �ش.م.م.
248
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهول وادي عندام للتجارة  -ت�ضامنية248 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنمة ال�سناء للتجارة  -ت�ضامنية.
249
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مناظر الربميي املتكاملة �ش.م.م.
249
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلياة ال�صحية �ش.م.م.
249
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد بن علي وان للتجارة �ش.م.م.
249
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وزارة الثقافة والريا�ضة وال�شباب
قـرار وزاري
رقم 2022/87
ب�إ�صدار الئحة تنظيم الفرق املو�سيقية الغنائية واال�ستعرا�ضية
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/87ب�إن�شاء وزارة الثقافة والريا�ضة وال�شباب
وتــحدي ــد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل بالئحة تنظيم الفرق املو�سيقية الغنائية واال�ستعرا�ضية ،املرفقة.
املــادة الثانيــــة
على املخاطبني ب�أحكام الالئحة املرفقة توفيق �أو�ضاعهم وفقا لأحكامها خالل مدة
�أق�صاها (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة� ،أو يتعار�ض مع �أحكامها.
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي 1443 /١٠/٨ :هـ
املـوافــــق 2022/ ٥ / ٩ :م

ذي يــزن بــن هيثـم �آل �سعيــد
وزير الثقافة والريا�ضة وال�شباب
-13-
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الئحة تنظيم الفرق املو�سيقية الغنائية واال�ستعرا�ضية
الف�صل الأول
تعاريف و�أحكام عامة
املــادة ( ) ١
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر:
الــوزارة:
وزارة الثقافة والريا�ضة وال�شباب.
الوزيــر:
وزير الثقافة والريا�ضة وال�شباب.
املديريـة:
املديرية العامة للفنون فـي الوزارة.
الدائــرة:
دائرة املو�سيقى والفنون ال�شعبية فـي املديرية.
اللجنـة:
جلنة التقييم الفني لرتاخي�ص الفرق املو�سيقية الغنائية واال�ستعرا�ضية.
الفرقــة:
جمموعة من الأفراد املمار�سني لفنون العزف والغناء �أو اال�ستعرا�ض.
الفرقة املو�سيقية الغنائية:
جمموعة من الأفراد املوهوبني واملمار�سني للعزف على الآالت املو�سيقية املختلفة
والغناء ،وجتمعهم �أهداف فنية م�شرتكة تعمل وفقا لأحكام هذه الالئحة.
الفرقة اال�ستعرا�ضيـة:
جمموعة من الأفراد املوهوبني والراغبني فـي ممار�سة الأداء احلركي اال�ستعرا�ضي،
وجتمعهم �أهداف فنية م�شرتكة تعمل وفقا لأحكام هذه الالئحة.
اال�ستعـرا�ض:
فن �أدائي حركي منفرد �أو جماعي يقوم على حالة ا�ستعرا�ضية احتفالية م�سرحية
ي�ستخدم فـي �أدائه �شتى الفنون ال�سمعية والب�صرية (كالباليه والرق�صات ال�شعبية).
الرئيــ�س:
رئي�س الفرقة.
-14-
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املــادة ( ) ٢
ين�ش أ� فـي الوزارة �سجل لقيد كافة الفرق التي يتم الرتخي�ص ب�إن�شائها.
املــادة ( ) ٣
تخ�ضع الفرقة لإ�شراف ورقابة وتوجيه الوزارة ،وملوظفـي الوزارة املخت�صني زيارة مقر
الفرقة وتقييم �أعمالها وح�ضور فعالياتها و�أن�شطتها.
الف�صـل الثانـي
الأهــداف
املــادة ( ) ٤
حتدد �أهداف الفرقة فـي الآتي:
أ�  -العمل على خلق بيئة فنية جيدة ت�ستوعب الطاقات الفنية لهواة الفن املو�سيقي
واال�ستعرا�ضي مبختلف جماالته ،فيما عدا الرق�ص ال�شرقي� ،أو اال�ستعرا�ضات
املخالفة للنظام العام �أو الآداب العامة �أو القيم احلميدة.
ب � -إقامة وتنظيم احلفالت املو�سيقية الغنائية واال�ستعرا�ضية املختلفة والتي تتنا�سب
مع القيم الأخالقية للمجتمع العماين.
ج  -اكت�شاف املواهب وت�أهيلهم فنيا.
د  -تنمية الوعي الثقافـي بالفنون املو�سيقية واال�ستعرا�ضية واالرتقاء بالذوق الفني
واجلمايل بني �أفراد املجتمع.
هـ  -تبادل اخلربات مع الفرق الأخرى والرواد واملهتمني بالفنون املو�سيقية الغنائية
واال�ستعرا�ضية داخل وخارج �سلطنة عمان.
و  -اال�شرتاك فـي املهرجانات والفعاليات واملنا�سبات العامة واخلا�صة.
ز  -ا�ستثمار وقت فراغ ال�شباب مبا يعود عليهم وعلى الوطن بالنفع.
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الف�صل الثالث
ت�شكيل اللجنة واخت�صا�صاتها
املــادة ( ) ٥
تن�ش أ� فـي الوزارة جلنة ت�شكل بقرار من الوزير وبرئا�سة مدير عام املديرية ،وت�ضم فـي
ع�ضويتها مدير الدائرة وع�ضوين على الأقل من ذوي اخلربة واملعرفة بالفنون املو�سيقية
الغنائية واال�ستعرا�ضية ،على �أن يكون رئي�س ق�سم املو�سيقى ع�ضوا ومقررا للجنة.
املــادة ( ) ٦
تخت�ص اللجنة بالآتي:
أ�  -تقييم طلبات الرتخي�ص فنيا والتو�صية مبنح الرتخي�ص.
ب  -و�ضع معايري تقييم الفرق من الناحية الفنية.
ج  -تقييم و�ضع الفرق املو�سيقية الغنائية واال�ستعرا�ضية القائمة وت�صنيفها.
د  -رف ــع التو�صيـ ـ ــات واملقرتح ـ ــات لتطوي ـ ـ ــر م�سي ـ ــرة الف ــرق املو�سيقي ـ ــة الغنائيـ ـ ــة
واال�ستعرا�ضي ــة.
هـ  -رفع تقرير �سنوي عن �سري �أعمال اللجنة.
و � -أي مهام �أخرى تكلف بها من الوزير ذات �صلة باخت�صا�صات اللجنة.
الف�صل الرابع
الرتخيــ�ص
املــادة ( ) ٧
يحظر مزاولة ن�شاط الفرق املو�سيقية الغنائية واال�ستعرا�ضية �إال بعد احل�صول على
الرتخي�ص وفقا لأحكام هذه الالئحة.
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املــادة ( ) ٨
ي�شرتط ملنح الرتخي�ص الآتي:
�أ � -أن يكون للفرقة ا�سم وا�ضح  ،غري م�ضلل وال خمالف للنظام العام �أو الآداب العامة،
و�أال يكون ا�سما ملحافظة �أو لوالية �أو ملكان� ،أو ل�شخ�ص معني �أو لقبيلة �أو لفرقة
قائمة� ،أو ا�سما يدل على �أي متييز عن�صري �أو طائفـي �أو قبلي.
ب � -أال يقل عدد �أع�ضاء الفرقة املو�سيقية الغنائية عن ( )3ثالثة �أ�شخا�ص ،و�أال يقل
عدد �أع�ضاء الفرقة اال�ستعرا�ضية عن ( )10ع�شرة �أ�شخا�ص.
ج � -أن يكـون للفرقة مقر ثابت فـي موقع مالئم ي�سهل الو�صول �إليه ،وال يخل ب�سكينة
القاطنني بجوار املقر.
د � -أن ي�شتمل مقر الفرقة كحد �أدنى على الآتي:
� - 1صالــة لتدريبات الفرقة تت�سع لعدد �أع�ضائها ،وتزود بعازل �صوت �إذا تطلب
الأمر ذلك.
 - 2غرفة خم�ص�صة للأعمال الإدارية والفنية.
� - 3إ�ضاءة جيدة وتهوية منا�سبة.
 - 4توفري و�سائل الأمن وال�سالمة.
 - 5خمزن لآالت واك�س�سوارات و�أجهزة الفرقة.
 - 6مرافق خدمية و�صحية.
املــادة ( ) ٩
يجب تقدمي طلب الرتخي�ص �إلى املديرية على النموذج املعد لهذا الغر�ض ،مرفقا به
امل�ستندات الآتية:
�أ � -صورة �شخ�صية لكل منت�سب للفرقة.
ب  -ال�شهادات العلمية واخلربات الفنية لكل منت�سب� ،إن وجدت.
ج � -صورة من البطاقة ال�شخ�صية� ،أو جواز ال�سفر لكل منت�سب.
د  -ك�شف ب�أ�سماء �أع�ضاء الفرقة ،وتوقيع كل منهم.
هـ  -اال�سم املقرتح للفرقة.
و  -بيان مقر الفرقة مقرونا مبا يفيد من م�ستندات ثبوتية للمقر.
ز  -ن�سخة من النظام الأ�سا�سي للفرقة.
ح � -أي بيانات �أو م�ستندات �أخرى تطلبها املديرية.
-17-
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املــادة ( ) 10
تتولى املديرية درا�سة طلب الرتخي�ص و�إحالته �إلى اللجنة لإجراء التقييم الفني ،و�إ�صدار
تو�صيتها خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ �إحالة الطلب �إليها.
وعلى املديرية البت فـي تو�صية اللجنة باملوافقة �أو الرف�ض خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما
من تاريخ �إحالة التو�صية �إليها.
وفـي حالة املوافقة ي�صدر الرتخي�ص وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض ،وفـي حالة الرف�ض،
يجب �أن يكون القرار م�سببا.
املــادة ( ) 11
ي�سري الرتخي�ص ملدة (� )2سنتني ،قابلة للتجديد ملدد مماثلة ،ويجب على الفرقة تقدمي
طلب جتديد الرتخي�ص قبل ( )30ثالثني يوما على الأقل من تاريخ انتهائه على �أن يرفق
بطلب التجديد ك�شف ب�أ�سماء رئي�س و�أع�ضاء الفرقة مع �صور من بطاقاتهم ال�شخ�صية
وك�شف احل�ساب امل�صرفـي للفرقة.
املــادة ( ) 12
يلغى ترخي�ص الفرقة فـي حال عدم جتديده خالل مدة ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ انتهائه.
املــادة ( ) 13
يجوز �إلغاء ترخي�ص الفرقة ووقف ن�شاطها بناء على طلب يقدمه الرئي�س ومبوافقة
�أغلبية �أع�ضاء الفرقة �إلى املديرية ،وتتولى املديرية درا�سة الطلب والبت فيه خالل ()30
ثالثني يوما من تاريخ تقدميه.
املــادة ( ) 14
فـي حال حل الفرقة �أو �إلغائها ،ت�ؤول �إلى الوزارة كافة موجودات وممتلكات الفرقة التي
�سبق منحها من الوزارة� ،أو من �أي جهة حكومية �أخرى ،وفيما عدا ذلك يتم الت�صرف فيها
وفقا ملا ت�ضمنه النظام الأ�سا�سي للفرقة.
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املــادة ( ) 15
ال يجوز للفرقة امللغى ترخي�صها التقدم بطلب للح�صول على ترخي�ص جديد �إال بعد
مرور (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ الإلغاء ،وفـي حالة تكرار �أي خمالفة بعد احل�صول على
الرتخي�ص اجلديد ت�ؤدي �إلى �إلغاء الرتخي�ص ،ال يحق للفرقة التقدم بطلب ترخي�ص �آخر
خالل مدة (� )2سنتني من تاريخ �إلغاء الرتخي�ص.
املــادة ( ) 16
يلغى ترخي�ص الفرقة فـي حالة ممار�سة �أي عمل من الأعمال املن�صو�ص عليها فـي املادة ()28
من هذه الالئحة ،ويجوز للرئي�س التظلم لدى الوزير من قرار اجلزاء ،وذلك خالل
( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �إخطاره ،ويجوز للوزير رف�ض التظلم �أو �إلغاء القرار
ال�صادر باجلزاء �أو تعديله مبا ال ي�ضر مب�صلحة املتظلم خالل ( )30ثالثني يوما من
تاريخ تقدميه.
الف�صل اخلام�س
ع�ضوية الفرقة والتزاماتها
املــادة ( ) 17
ي�شرتط فـي ع�ضو الفرقة الآتي:
�أ � -أن يكون عماين اجلن�سية� ،أو مقيما فـي �سلطنة عمان.
ب � -أال تقل �سنه عن ( )18ثماين ع�شرة �سنة ،ويجوز قبول من تقل �سنه عن ذلك� ،إذا
توفرت لديه املوهبة الفنية� ،شريطة موافقة ويل �أمره.
ج � -أن يكون مـوهــوبــا فـي العــزف على �إحــدى الآالت املو�سيقي ـ ــة �أو الغن ــاء� ،أو الأداء
احلركي اال�ستعرا�ضي.
املــادة ( ) ١٨
تلتزم الفرقة بالآتي:
أ�  -تفعيل دور الأع�ضاء والبحث عن املوهوبني واال�ستعانة مبن تراه من ممار�سني
ورواد الفنون املو�سيقية الغنائية واال�ستعرا�ضية مبا ي�ساهم فـي تطوير جمال
عملها ،ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام هذه الالئحة.
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ب � -إ�صدار بطاقة ع�ضوية لكل ع�ضو.
ج  -فتح ح�ساب م�صرفـي واحد فقط با�سم الفرقة فـي �أحد امل�صارف املرخ�صة فـي
�سلطنة عمان وفقا للقوانني املعمول بها مع �إخطار الوزارة ببيانات احل�ساب.
د � -إخطار املديرية ب�إيرادات وم�صروفات الفرقة ال�سنوية نهاية كل �سنة ت�أ�سي�سية.
هـ  -و�ضع اخلطط والربامج التي متكنها من تقدمي عرو�ضها ب�صفة م�ستمرة.
و  -تقدمي الأعمال املو�سيقية الغنائية واال�ستعرا�ضية ذات القيمة الفنية الراقية
واالبتعاد عن كل ما من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إلى االبتذال �سواء فـي الكلمة �أو الأداء ،مع
عدم خمالفة النظام العام �أو الآداب العامة �أو القيم احلميدة.
ز  -اعتماد زي موحد لأع�ضاء الفرقة يتنا�سب مع القيم والأخالق العمانية والعربية
والإ�سالمية ،ومبا يخدم الأعمال الفنية للفرقة.
ح � -إبراز الرتخي�ص ال�صادر بت�أ�سي�س الفرقة ون�سخة من نظامها الأ�سا�سي ،و�أي م�ستند
يخ�ص الفرقة فـي حال طلبه من قبل املوظفني امل�س�ؤولني فـي الوزارة.
املــادة ( ) 19
يلتزم ع�ضو الفرقة بالآتي:
أ�  -حمل بطاقة الع�ضوية و�إبرازها كلما طلب منه ذلك.
ب  -العمل على حتقيق �أهداف الفرقة وامل�شاركة فـي التدريبات والأعمال الفنية التي
تقدمها.
ج  -احلفاظ على مكت�سبات الفرقة املادية والفنية وجتنب كل ما يخالف م�صلحتها.
املــادة ( ) 20
يجوز للفرقة اال�ستعانة بع�ضو من فرقة �أخرى ب�صفة م�ؤقتة بغر�ض اال�شرتاك فـي عمل
فني معني على �أن يتم ذلك مبوافقة الفرقة املنت�سب لها ذلك الع�ضو ،وفـي حال ثبوت قيام
الفرقة باال�ستعانة فـي ت�أدية عرو�ضها الفنية ب�أ�شخا�ص لهم ع�ضوية فـي فرق �أخرى بدون
موافقة فرقهم ،يحق لتلك الفرق تقدمي طلب للوزارة التخاذ الإجراءات الالزمة مل�ساءلة
الفرقة املخالفة لن�ص هذه املادة وتطبيق �أحد اجلزاءات املن�صو�ص عليها فـي املادة ()36
من هذه الالئحة.
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املــادة ( ) 21
يجوز للع�ضو �أن يطلب �إنهاء ع�ضويته من الفرقة على �أن يخطر الرئي�س بذلك كتابة
مبينا فيه الأ�سباب ،وعلى الرئي�س البت فـي الطلب فـي مدة ال تتجاوز ( )30ثالثني يوما
من تاريخ تقدميه ،و�إخطار املديرية بذلك.
املــادة ( ) 22
يجب على الفرقة �إخطار املديرية فـي حالة تغيري �أي من البيانات التي �صدر على �أ�سا�سها
التـرخي�ص بت�أ�سي�س الفرقة كتغيري ا�سمها �أو مقرها �أو �أي تعديل فـي الن�شاط الفني �أو
الإداري للفرقة �أو �إلغاء ع�ضوية �أحد الأع�ضاء �أو �إحلاق �أع�ضاء جدد� ،أو تغيري احل�ساب
امل�صرفـي ،وذلك خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �إجراء ذلك التغيري.
املــادة ( ) 23
يجوز للفرقة �إبداء رغبتها فـي االندماج مع فرقة �أخرى على �أن تتم خماطبة الوزارة
بذلك مع �إرفاق موافقة الفرقة الأخرى على االندماج وا�ستيفاء متطلبات وا�شرتاطات
الرتخي�ص املن�صو�ص عليها فـي الف�صل الرابع من هذه الالئحة.
املــادة ( ) 24
يجوز لأع�ضاء الفرقة طلب تنحي الرئي�س ،وذلك مبوجب طلب مقدم للمديرية بتوقيع
ن�صف �أع�ضاء الفرقة على الأقل ،م�شتمال على الأ�سباب ،وعلى املديرية النظر فـي هذا
الطلب والبت فيه فـي مدة ال تتجاوز ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدمي الطلب.
املــادة ( ) 25
يجب على الفرقة �أن ترفع للوزارة تقريرا �سنويا مو�ضحا به الأن�شطة والفعاليات التي
قامت بها.
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املــادة ( ) 26
يحظر على الفرقة القيام بالأعمال الآتية �إال بعد موافقة الوزارة:
�أ � -إقامــة �أي �أن�شطة ر�سمية �أو اال�ش ــرتاك فيها داخل �أو خارج �سلطنة عمان.
ب  -اال�ستعانة مبتخ�ص�صني فنيني من خارج �سلطنة عمان.
ج  -تغيري مقرها �أو تعديل ا�سمها.
د  -مرا�سلة �أفــراد �أو جهــات �أو منظمــات داخل �أو خارج �سلطنــة عمــان للح�صول على
الدعم املايل� ،أو قبول هبات عينية �أو نقدية من �أي جهة كانت عمانية �أو �أجنبية.
املــادة ( ) 27
يحظر على �أع�ضاء الفرقة الآتي:
أ�  -االنت�ساب فـي فرقة �أخرى طوال فرتة ع�ضويته فـي الفرقة.
ب  -ا�شتــراك املوقـ ــع عليــه جـ ــزاء �إ�سقـ ــاط الع�ضويـ ــة مــن الفرقـ ــة ،ف ــي فرقــة �أخ ــرى
�أو ت�أ�سي�سه فرقة �إال بعد مرور (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ �إ�صدار قرار اجلزاء.
املــادة ( ) 28
يحظر على الفرقة القيام بالأعمال الآتية حظرا تاما:
�أ  -اال�شتغال بالأمور ال�سيا�سية �أو الدينية �أو تعمد الإ�ساءة لأي فئة من فئات املجتمع.
ب  -الأداء الفني املخل بالآداب العامة �سواء كان لفظيا �أو حركيا.
ج  -تقدمي عرو�ضها فـي الأماكن غري امل�سموح بها ،والتي حتددها اجلهات املخت�صة.
د  -القيام بامل�شاركة فـي الفعاليات اخلليجية �أو الإقليمية �أو الدولية ممثلة دولة �أخرى
غري �سلطنة عمان.
هـ  -القيام ب�أي �أعمال خارج نطاق الرتخي�ص ال�صادر لها� ،أو تتعار�ض مع �أحكام هذه
الالئحة.
املــادة ( ) 29
يحظر توقيع عقوبة على ع�ضو الفرقة �إال بعد �إبالغه كتابة مبا ن�سب �إليه و�سماع �أقواله
والتحقيق معه.
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الف�صـــل ال�ســاد�س
النظــام الإداري للفرقــة
املــادة ( ) 30
ت�ضع الفرقة النظام الأ�سا�سي لها وفق النموذج املعد من الوزارة.
املــادة ( ) 31
يتم اختيار الرئي�س و�أمني ال�صندوق من قبل الأع�ضاء ملدة (� )2سنتني ،وذلك خالل ()30
ثالثني يوما من تاريخ �إ�صدار الرتخي�ص ،ويجوز للوزارة �إر�سال مندوب حل�ضور االجتماع،
وعلى الفرقة موافاة املديرية بالنتائج و�أي تغريات الحقة قد حتدث فـي رئا�سة الفرقة.
املــادة ( ) 32
ال يجوز لأع�ضاء الفرقة من موظفـي الوزارة الرت�شح لرئا�سة الفرقة.
الف�صل ال�سابع
اخت�صا�صات الرئي�س و�أع�ضاء الفرقة
املــادة ( ) 33
ي�شرتط فـي الرئي�س الآتي:
�أ � -أن يكون عماين اجلن�سية.
ب � -أال يقل عمره عن ( )21واحد وع�شرين عاما.
املــادة ( ) 34
يخت�ص الرئي�س بالآتي:
�أ  -و�ضع اخلطط والربامج الفنية للفرقة ،وتنفيذها.
ب  -املوافقة على طلبات االلتحاق بالفرقة.
ج  -البت فـي ا�ستقاالت �أع�ضاء الفرقة.
د  -تعيني العاملني فـي الفرقة.
هـ  -قبول الهبات والتربعات من داخل �أو خارج �سلطنة عمان مبا ال يتعار�ض مع املادة
رقم ( )26من هذه الالئحة.
و  -النظر فـي املخالفات التي تقع من �أع�ضاء الفرقة والعاملني بها.
ز  -اعتماد م�شروع املوازنة ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي للفرقة.
ح  -و�ضع خطط تدريب وت�أهيل الأع�ضاء.
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املــادة ( ) 35
يجوز للرئي�س �أن يبدي رغبته فـي عدم ا�ستمراره فـي رئا�سة الفرقة� ،شريطة موافقة
�أغلبية �أع�ضاء الفرقة وتر�شيح �أحد �أع�ضاء الفرقة بدال منه ،وذلك بطلب كتابي يقدم
�إلى املديرية ويتم البت فـي الطلب خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه ،وفـي حال
�شغور من�صب الرئي�س يحل حمله �أحد �أع�ضاء الفرقة العمانيني ويوقف ن�شاط الفرقة
م�ؤقتا حتى يتم �إيجاد رئي�س عماين.
الف�صل الثامن
اجلــزاءات
املــادة ( ) 36
يجوز ملدير عام املديرية فـي حالة خمالفة الفرقة لأي حكم من الأحكام الواردة فـي هذه
الالئحة ،توقيع �أحد اجلزاءات الآتية:
أ�  -التنبيه.
ب  -الإنذار.
ج  -غرامة �إدارية ال تتجاوز ( )200مائتي ريال عماين.
د � -إيقاف ن�شاط الفرقة ملدة ال تزيد على عام.
هـ � -إلغاء ترخي�ص الفرقة نهائيا.
ويجوز للرئي�س التظلم من قرار اجلزاء ،وذلك خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ
�إخطاره بالقرار ،ويجوز للوزير رف�ض التظلم �أو �إلغاء القرار ال�صادر باجلزاء �أو تعديله
مبا ال ي�ضر مب�صلحة املتظلم خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه.
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قـــرار وزاري
رقم 2022/٨٨
بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنظيمية للإن�شاد
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/87ب�إن�شاء وزارة الثقافة والريا�ضة وال�شباب
وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
و�إلى الالئحة التنظيمية للإن�شاد ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ،2015/228
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنظيمية للإن�شاد ،امل�شار �إليها.
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة� ،أو يتعار�ض مع �أحكامها.
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

�صـدر فـي 1443 /١٠/٨ :هـ
املـوافــــق 2022/ ٥ / ٩ :م

ذي يــزن بــن هيثـم �آل �سعيــد
وزير الثقافة والريا�ضة وال�شباب
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تعديالت على بع�ض �أحكام الالئحة التنظيمية للإن�شاد
 - 1ي�ستبدل بالبندين ( )3و( )4من املادة ( )1من الالئحة التنظيمية للإن�شاد امل�شار �إليها،
البندان الآتيان:
املــادة ( /1البندان )4 ، 3
" - 3املديرية :املديرية العامة للفنون.
 - 4الدائــرة :دائرة املو�سيقى والفنون ال�شعبية".
 - 2ت�ستبدل بن�صو�ص املواد ( )3و( )12و( )32من الالئحة التنظيمية للإن�شاد امل�شار �إليها،
الن�صو�ص الآتية:
املــادة ( ) 3
"ي�شرتط فـي املن�شد الآتي:
� - ١أن يكون عماين اجلن�سية.
� - ٢أال يقل عمره عن ( )18ثماين ع�شرة �سنة بالن�سبة للمن�شد فـي الفرقة ،ويجوز
قبول من يقل عمره عن ذلك� ،شريطة موافقة ويل الأمر كتابة ،واعتماد تلك
املوافقة من الدائرة.
� - ٣أال يقل عمره عن (� )21إحدى وع�شرين �سنة بالن�سبة للمن�شد املنفرد.
� - ٤أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك.
� - ٥أال يكون قد �سبق احلكم عليه فـي جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة ،ما مل يكن
قد رد �إليه اعتباره".
املــادة ( ) ١٢
"ا�ستثناء من حكم البند ( )1من املادة ( )3من هذه الالئحة ،يجوز للجنة منح املوافقة
للفرقة املرخ�صة ب�أن ت�ضم �إلى ع�ضويتها من�شدين غري عمانيني من املقيمني داخل
�سلطنة عمان� ،شريطة خ�ضوعهم للتقييم من قبل اللجنة.
وفـي جميع الأحوال ،ال يجوز �ضم �أكرث من من�شدين اثنني من غري العمانيني فـي الفرقة".
املــادة ( ) ٣٢
"ي�شرتط فـي ع�ضو املجل�س الآتي:
� -1أن يكون عماين اجلن�سية.
� -2أال يقل عمره عن (� )21إحدى وع�شرين �سنة".
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قرار وزاري
رقم 2022/89
ب�إ�صدار الئحة تنظيم فرق الفنون ال�شعبية
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/87ب�إن�شاء وزارة الثقــافة والريا�ضــة وال�شبــاب
وتــحدي ــد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
و�إلى الئحة تنظيم وترخي�ص فرق الفنون ال�شعبية الأهلية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ،96/191
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املـــادة الأولـــــى
يعمل بالئحة تنظيم فرق الفنون ال�شعبية ،املرفقة.
املـــادة الثانيــــة
على املخاطبني ب�أحكام الالئح ــة املرفق ــة توفـيق �أو�ضاعهم وفقا لأحكامها خ ــالل م ــدة
�أق�صاها (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
املـــادة الثالثــــة
يلغــى القرار الوزاري رقم  96/191امل�شار �إليــه ،كما يلغى كل ما يخالف الالئح ــة املرفق ــة
�أو يتعار�ض مع �أحكامها.
املـــادة الرابعـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صدر فـي1443/10/8 :هـ
املوافـــــق2022/ 5 /9 :م

ذي يـــزن بن هيثـــم �آل �سعيـد
وزير الثقافة والريا�ضة وال�شباب
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الئحة تنظيم فرق الفنون ال�شعبية
الف�صل الأول
تعاريف و�أحكام عامة
املـــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر:
الـــوزارة:
وزارة الثقافة والريا�ضة وال�شباب.
الـــــوزير:
وزير الثقافة والريا�ضة وال�شباب.
املديرية:
املديرية العامة للفنون فـي الوزارة.
الدائـرة:
دائرة املو�سيقى والفنون ال�شعبية فـي املديرية.
اللجنــة:
جلنة التقييم الفني لرتاخي�ص فرق الفنون ال�شعبية.
الفن ال�شعبي:
كل �أداء حركي �أو غنائي �أو �إيقاعي متعارف عليه وميار�س من قبل �أفراد املجتمع العماين.
الفرقــة:
جمموعة من الأفراد العمانيني املمار�سني للفن ال�شعبي.
املجلــ�س:
جمل�س �إدارة الفرقة.
املـــادة ( ) 2
ال يجوز للوزارة الرتخي�ص ب�إن�شاء �أكرث من ( )3ثالث فرق فـي مركز الوالية ،وال �أكرث
من فرقة فـي القرية الواحدة �إال �إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك بعد موافقة الوزير بناء
على تو�صية من املديرية.
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املـــادة ( ) 3
ين�ش أ� فـي الوزارة �سجل لقيد كافة الفرق التي يتم الرتخي�ص ب�إن�شائها.
املـــادة ( ) 4
تخ�ضع الفرقة لإ�شراف ورقابة وتوجيه الوزارة ،وملوظفـي الوزارة املخت�صني زيارة مقر
الفرقة وتقييم �أعمالها وح�ضور فعالياتها و�أن�شطتها.
الف�صــــل الثــــاين
الأهـــــداف
املـــادة ( ) 5
حتدد �أهداف الفرقة فـي الآتي:
أ�  -ممار�سة الفن ال�شعبي العماين املرتبط بالبيئة املنت�سبة لها الفرقة ،واحلفاظ عليه
من االندثار و�إحياء ما توارثه املجتمع من الأهازيج والفنون ال�شعبية التقليدية
مع عدم خمالفة النظام العام �أو الآداب العامة �أو القيم احلميدة.
ب  -العمل على �إبراز الفن ال�شعبي وتطويره وتقدميه ب�شكل راق يتنا�سب مع �أ�صالته،
وما يقت�ضيه الأداء املعا�صر.
ج � -إبراز املوروث ال�شعبي الأ�صيل وتر�سيخ العادات والتقاليد احلميدة �سواء فـي
الكلمة �أو الأداء �أو احلركة.
د  -تدريب وتنمية املواهب ال�شابة من اجلن�سني فـي جمال الفنون ال�شعبية بكل
مكوناتها ل�ضمان ا�ستمرارية �إيجاد �أجيال تهتم بهذه الفنون وتعمل على موا�صلة
�إحيائها.
هـ  -تنمية الوعي الثقافـي ب�أهمية الفنون ال�شعبية بني �أفراد الفرقة وامل�شاهدين
لهذه الفنون ،بهدف االرتقاء مب�ستوى الذوق الفني.
و  -تبادل اخلبــرات والتن�سيــق مع الفــرق الأخــرى ورواد الفنــون ال�شعبيــة والفنــون
املعاونة كقا�ص الق�ص�ص ال�شعبية واملالحم وال�سري ال�شعبية لنقل التجارب الرائدة
فـي جمال الفنون ال�شعبية.
ز  -اال�شرتاك فـي املهرجانات الداخلية واخلارجية واالحتفاالت الوطنية واملنا�سبات
العامة واخلا�صة.
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الف�صــل الثالـــث
ت�شكيل اللجنة واخت�صا�صاتها
املـــادة ( ) 6
تن�ش أ� فـي الوزارة جلنة ،ت�شكل بقرار من الوزير برئا�سة مدير عام املديرية ،وت�ضم فـي
ع�ضويتها مدير الدائرة وع�ضوين على الأقل من ذوي اخلربة واملعرفة بالفنون ال�شعبية،
على �أن يكون رئي�س ق�سم الفنون ال�شعبية ع�ضوا ومقررا للجنة.
املـــادة ( ) 7
تخت�ص اللجنة بالآتي:
أ�  -تقييم طلبات الرتخي�ص فنيا والتو�صية مبنح الرتخي�ص.
ب  -و�ضع معايري تقييم الفرق من الناحية الفنية.
ج  -تقييم و�ضع فرق الفنون ال�شعبية القائمة وت�صنيفها.
د  -رفع التو�صيات واملقرتحات لتطوير م�سرية فرق الفنون ال�شعبية.
هـ  -رفع تقرير �سنوي عن �سري عمل اللجنة.
و � -أي مهام �أخرى بتكليف من الوزير ذات �صلة باخت�صا�صات اللجنة.
الف�صــل الرابــع
الرتخي�ص
املـــادة ( ) 8
يحظر مزاولة ن�شاط فرق الفنون ال�شعبية �إال بعد احل�صول على الرتخي�ص وفقا لأحكام
هذه الالئحة.
املـــادة ( ) 9
ي�شرتط ملنح الرتخي�ص الآتي:
�أ � -أن يكون للفرقة ا�سم وا�ضح ،غري م�ضلل وال خمالف للنظام العام �أو الآداب العامة،
و�أال يكون ا�سما ملحافظة �أو لوالية �أو ملكان� ،أو ل�شخ�ص معني �أو لقبيلة �أو لفرقة
قائمة� ،أو ا�سما يدل على �أي متييز عن�صري �أو طائفـي �أو قبلي.
ب � -أال يقل عدد �أع�ضاء الفرقة عن ( )20ع�شرين �شخ�صا.
ج � -أن يكـون للفرقة مقر ثابت فـي موقع مالئم ي�سهل الو�صول �إليه ،وال يخل ب�سكينة
القاطنني بجوار املقر.
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د � -أن ي�شتمل مقر الفرقة كحد �أدنى على:
 �صالــة لتدريبات الفرقة تت�سع لعدد �أع�ضائها ،وت�أدية التدريبات والعرو�ض التيتقام فـيها.
 غرفة خم�ص�صة للأعمال الإدارية والفنية. �إ�ضاءة جيدة وتهوية منا�سبة. توفـري و�سائل الأمن وال�سالمة. خمزن لأدوات واك�س�سوارات الفرقة. مرافق خدمية و�صحية.املـــادة ( ) 10
يجب تقدمي طلب الرتخي�ص �إلى املديرية على النموذج املعد لهذا الغر�ض ،مرفقا به
امل�ستندات الآتية:
أ�  -ر�سالة من �شيخ �أو ر�شيد املنطقة �أو القرية املراد ت�أ�سي�س الفرقة بها ،معتمدة من
وايل الوالية.
ب  -ك�شف ب�أ�سم ــاء �أع�ض ــاء املجل�س و�أع�ض ــاء الفـرقة ،وا�ستمارات الع�ضوية معتمدة من
الع�ضو ورئي�س الفرقة.
ج � -صورة من البطاقة ال�شخ�صية �أو جواز ال�سفر لكل م�ؤ�س�س.
د  -اال�سم املقرتح للفرقة.
هـ  -بيان مقر الفرقة مقرونا مبا يفـيد من م�ستندات ثبوتية للمقر.
و  -ن�سخة من النظام الأ�سا�سي للفرقة.
ز � -أي بيانات �أو م�ستندات �أخرى تطلبها املديرية.
املـــادة ( ) 11
تتولى املديرية درا�سة طلب الرتخي�ص و�إحالته �إلى اللجنة لإجراء التقييم الفني ،و�إ�صدار
تو�صيتها خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ �إحالة الطلب �إليها.
وعلى املديرية البت فـي تو�صية اللجنة باملوافقة �أو الرف�ض خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما
من تاريخ �إحالة التو�صية �إليها.
وفـي حالة املوافقة ي�صدر الرتخي�ص وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض ،وفـي حالة الرف�ض،
يجب �أن يكون القرار م�سببا.
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املـــادة ( ) 12
ي�سري الرتخي�ص ملدة (� )2سنتني قابلة للتجديد ملدد مماثلة ،ويجب على الفرقة تقدمي
طلب جتديد الرتخي�ص قبل ( )30ثالثني يوما على الأقل من انتهائه على �أن يرفق بطلب
التجديد ك�شف ب�أ�سماء رئيــ�س و�أع�ضاء املجل�س والفرقة مع �صور من بطاقاتهم ال�شخ�صية
وك�شف احل�ساب امل�صرفـي للفرقة.
املـــادة ( ) 13
يلغى الرتخي�ص فـي حالة عدم جتديده خالل مدة ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ انتهائه.
املـــادة ( ) 14
يجوز �إلغاء ترخي�ص الفرقة ووقف ن�شاطها بناء على طلب يقدمه رئي�س املجل�س وثلثا
�أع�ضاء الفرقة على الأقل �إلى املديرية ،وتتولى املديرية درا�سة الطلب والبت فـيه خالل
( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه.
املـــادة ( ) 15
ال يجوز التنازل عن الرتخي�ص �أو عن احلقوق وااللتزامات النا�شئة عنه ،دون احل�صول
على موافقة كتابية من الوزارة ،ويجوز للوزارة �إلغاء الرتخي�ص فـي حالة خمالفة حكم
هذه امل ــادة.
املـــادة ( ) 16
فـي حال حل الفرقة �أو �إلغائها ،ت�ؤول �إلى الوزارة كافة موجودات وممتلكات الفرقة التي
�سبق منحها من الوزارة� ،أو من �أي جهة حكومية �أخرى ،وفـيما عدا ذلك يتم الت�صرف فـيه
وفقا ملا ت�ضمنه النظام الأ�سا�سي للفرقة.
املـــادة ( ) 17
يلغى ترخي�ص الفرقة فـي حالة ممار�سة �أي عمل من الأعمال املن�صو�ص عليها فـي امل ــادة ()29
من ه ــذه الالئحــة.
املـــادة ( ) 18
ال يجوز للفرقة امللغى ترخي�صها التقدم بطلب للح�صول على ترخي�ص جديد �إال بعد
مرور (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ الإلغاء ،وفـي حالة تكرار �أي خمالفة بعد احل�صول على
الرتخي�ص اجلديد ت�ؤدي �إلى �إلغاء الرتخي�ص ،ال يحق للفرقة التقدم بطلب ترخي�ص �آخر
خالل مدة (� )2سنتني من تاريخ �إلغاء الرتخي�ص.
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الف�صـــل اخلـــام�س
ع�ضوية الفرقة والتزاماتها
املـــادة ( ) 19
ي�شتـرط فـي ع�ضو الفرقة الآتي:
�أ � -أن يكون عماين اجلن�سية.
ب � -أن يكون ممار�ســا �أو موهوبــا فـي �أداء الفن ــون ال�شعبي ــة العماني ــة وفن ــون حمافظته
�أو واليته خا�صة.
ج � -أال تقــل �سنــه عن ( )18ثمــاين ع�شــرة �سنــة ،ويجــوز قب ــول من تقل �سن ــه عن ذلك،
�إذا توفرت لديه املوهبة الفنية� ،شريطة موافقة ويل �أمره.
د � -أن يكون من �أبناء الوالية املراد ت�أ�سي�س الفرقة بها �أو مقيم فـيها.
املـــادة ( ) 20
تلتزم الفرقة بالآتي:
أ�  -تفعيل دور الأع�ضاء والبحث عن املوهوبني واال�ستعانة مبن تراه من ممار�سني
ورواد الفنون ال�شعبية مبا ي�ساهم فـي تطوير جمال عملها ،ومبا ال يتعار�ض مع
�أحكام هذه الالئحة.
ب � -إ�صدار بطاقة ع�ضوية لكل ع�ضو.
ج  -فتح ح�ســاب م�صرفـي واحد فقط با�س ــم الفرقة فـي �أحد امل�صــارف املرخ�صــة فـي
�سلطنة عمان وفقا للقوانني املعمول بها مع �إخطار الوزارة ببيانات احل�ساب.
د  -و�ضع اخلطط والربامج التي متكنها من تقدمي عرو�ضها ب�صفة م�ستمرة.
هـ  -اعتماد زي موحد لأع�ضاء الفرقة م�ستوحى من الأزياء التقليدية العمانية ،وعلى
الأخ�ص فـي املنا�سبات والفعاليات الر�سمية.
و  -ممار�سة الفنــون والأعمــال الفنيــة ذات الطابــع املميــز للبيئــة والتــراث ال�شعبــي
العماين ب�صفة عامة واملحافظة �أو الوالية التي تنتمي �إليها ب�صفة خا�صة.
ز � -إبراز الرتخي�ص ال�صادر بت�أ�سي�س الفرقة ون�سخة من نظامها الأ�سا�سي ،و�أي م�ستند
يخ�ص الفرقة فـي حال طلبه من قبل املوظفـني امل�س�ؤولني فـي الوزارة.
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املـــادة ( ) 21
يلتزم ع�ضو الفرقة بالآتي:
أ�  -حمل بطاقة الع�ضوية و�إبرازها كلما طلب منه ذلك.
ب  -العم ــل على حتقيـق �أهداف الفرقة وامل�شاركة فـي التدريبات والأعمال الفنية التي
تقدمها.
ج  -احلفاظ على مكت�سبات الفرقة املادية والفنية وجتنب كل ما يخالف م�صلحتها.
املـــادة ( ) 22
يجوز للفرقة اال�ستعانة بع�ضو من فرقة �أخرى ب�صفة م�ؤقتة بغر�ض اال�شرتاك فـي عمل
فني معني على �أن يتم ذلك مبوافقة الفرقة املنت�سب لها ذلك الع�ضو ،وفـي حال ثبوت قيام
الفرقة باال�ستعانة فـي ت�أدية عرو�ضها الفنية ب�أ�شخا�ص لهم ع�ضوية فـي فرق �أخرى بدون
موافقة فرقهم ،يحق لتلك الفرق تقدمي طلب للوزارة التخاذ الإجراءات الالزمة مل�ساءلة
الفرقة املخالفة لن�ص هذه امل ــادة وتطبيق �أحد اجلزاءات املن�صو�ص عليها فـي امل ــادة ()41
من هذه الالئحة.
املـــادة ( ) 23
يجوز للع�ضو �أن يطلب �إنهاء ع�ضويته من الفرقة على �أن يخطر املجل�س بذلك كتابة
مبينا فـيه الأ�سباب ،وعلى املجل�س البت فـي الطلب فـي مدة ال تتجاوز ( )30ثالثني يوما
من تاريخ تقدميه ،و�إخطار املديرية بذلك.
املـــادة ( ) 24
يجب على الفرقة �إخطار املديرية فـي حالة تغيري �أي من البيانات التي �صدر على �أ�سا�سها
التـرخي�ص بت�أ�سي�س الفرقة كتغيري ا�سمها �أو مقرها �أو �أي تعديل فـي الن�شاط الفني �أو
الإداري للفرقة �أو �إلغاء ع�ضوية �أحد الأع�ضاء �أو �إحلاق �أع�ضاء جدد� ،أو تغيري احل�ساب
امل�صرفـي ،وذلك خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �إجراء ذلك التغيري.
املـــادة ( ) 25
يجوز للفرقة �إبداء رغبتها فـي االندماج مع فرقة �أخرى فـي نف�س الوالية على �أن تتم
خماطبة الوزارة بذلك مع �إرفاق موافقة الفرقة الأخرى على االندماج ،وا�ستيفاء متطلبات
وا�شرتاطات الرتخي�ص املن�صو�ص عليها فـي الف�صل الرابع من هذه الالئحة.
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املـــادة ( ) 26
يجب على الفرقة �أن ترفع للوزارة تقريرا �سنويا مو�ضحا به الأن�شطة والفعاليات التي
قامت بها.
املـــادة ( ) 27
يحظر على الفرقة القيام بالأعمال الآتية �إال بعد موافقة الوزارة:
�أ � -إقامــة �أي �أن�شطة ر�سمية �أو اال�شرتاك فـيها داخل �أو خارج �سلطنة عمان.
ب  -مرا�سلــة �أفراد �أو جهـات �أو منظمات داخل �أو خارج �سلطنة عمان للح�صول على الدعم
املايل� ،أو قبول هبات عينية �أو نقدية من �أي جهة كانت عمانية �أو �أجنبية.
ج  -اال�ستعانة مبتخ�ص�صني فنيني من خارج �سلطنة عمان.
د  -تغيري مقرها �أو تعديل ا�سمها.
املـــادة ( ) 28
يحظر على �أع�ضاء الفرقة الآتي:
أ�  -االنت�ساب فـي فرقة �أخرى طوال فرتة ع�ضويته فـي الفرقة.
ب  -ا�شرتاك املوقع عليه جزاء �إ�سقاط الع�ضوية من الفرقة ،فـي فرقة �أخرى �أو ت�أ�سي�سه
فرقة �إال بعد مرور (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ �إ�صدار قرار اجلزاء.
املـــادة ( ) 29
يحظر على الفرقة القيام بالأعمال الآتية حظرا تاما:
�أ  -اال�شتغال بالأمور ال�سيا�سية �أو الدينية �أو تعمد الإ�ساءة لأي فئة من فئات املجتمع.
ب  -الأداء الفني املخل بالآداب العامة �سواء كان لفظيا �أو حركيا.
ج  -اال�ستعانة ب�أ�شخا�ص غيــر عمانيني فـي ت�أدية الفنون ال�شعبيــة.
د  -تقدمي عرو�ضها فـي الأماكن غري امل�سموح بها ،والتي حتددها اجلهة املخت�صة.
هـ  -القيــام بامل�ش ــاركة فـي الفعاليــات اخلليجيــة �أو الإقليميـة �أو الدوليــة ممثلـة لدول ــة
�أخرى غري �سلطنة عمان.
و  -القيام ب�أي �أعمال خارج نطاق الرتخي�ص ال�صادر لها� ،أو تتعار�ض مع �أحكام هذه
الالئحة.
-35-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1443

املـــادة ( ) 30
يحظر على رئي�س املجل�س توقيع عقوبة على ع�ضو الفرقة �إال بعد �إبالغه كتابيا مبا ن�سب
�إليه و�سماع �أقواله والتحقيق معه.
الف�صل ال�ساد�س
النظام الإداري للفرقة
املـــادة ( ) 31
ت�ضع الفرقة النظام الأ�سا�سي لها وفق النموذج املعد من الوزارة.
املـــادة ( ) 32
يتولى �إدارة الفرقة جمل�س �إدارة يتكون من ( )3ثالثة �أع�ضاء على الأقل ،وال يزيد على ()7
�سبعة �أع�ضاء من بينهم الرئي�س ونائب الرئي�س واملقرر و�أمني �صندوق الفرقة ،وذلك
ملدة (� )2سنتني ،وي�صدر باملجل�س املنتخب قرار من املديرية ،وال يحق للمجل�س ممار�سة
�صالحيته قبل �صدور هذا القرار ،ويجوز للوزارة �إر�سال مندوب حل�ضور اجتماع اختيار
املجل�س دون �أن يكون له حق الت�صويت.
املـــادة ( ) 33
ال يجوز لأع�ضاء الفرقة من موظفـي الوزارة الرت�شح لع�ضوية املجل�س.
املـــادة ( ) 34
يخت�ص املجل�س بالآتي:
أ�  -و�ضع اللوائح والنظم الفنية والإدارية واملالية واجلزائية للفرقة.
ب  -و�ضع اخلطط والربامج الفنية للفرقة ،وتنفـيذها.
ج  -املوافقة على طلبات الع�ضوية بالفرقة.
د  -البت فـي ا�ستقاالت �أع�ضاء الفرقة و�إخطار الوزارة بذلك.
هـ  -تعيني العاملني فـي الفرقة.
و  -قبول الهبات والتربعات من داخـل �سلطن ــة عمــان مبا ال يتعار�ض مع حكـم امل ــادة
رقم ( )29من هذه الالئحة.
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ز  -النظر فـي املخالفات التي تقع من العاملني فـي الفرقة من غري الأع�ضاء ،وتوقيع
اجلزاءات ب�ش�أنها وفق العقود املربمة معهم.
ح  -النظر فـي املخالفات التي تقع من �أع�ضاء الفرقة ،واملوافقة على توقيع اجلزاءات
عليهم.
ط  -اعتماد م�شروع املوازنة ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي للفرقة.
ي  -و�ضع خطط تدريب وت�أهيل الأع�ضاء.
وللمجل�س �أن ي�ستعني مبن يراه من ذوي اخلربة للم�ساعدة فـي �أداء مهامه ،دون �أن يكون
لهم حق الت�صويت.
املـــادة ( ) 35
يخت�ص رئي�س املجل�س باملهام الآتية:
أ�  -رئا�سة املجل�س.
ب  -الإ�شراف على الأمور الفنية والإدارية واملالية للفرقة.
ج  -التن�سيق فـي كل ما يتعلق ب�ش�ؤون الفرقة و�أعمالها.
د  -موافاة الوزارة بن�سخ من حما�ضر اجتماعات املجل�س وقراراته.
املـــادة ( ) 36
يحل نائب رئي�س املجل�س حمل رئي�س املجل�س فـي حال غيابه �أو وجود مانع لديه يحول
دون ممار�سته اخت�صا�صاته ،وفـي حال خلو من�صب رئي�س املجل�س ،يتولى نائب رئي�س
املجل�س كافة اخت�صا�صاته ،ف�إذا كانت الفرتة املتبقية على انتهاء مدة املجل�س تزيد على
(� )6ستة �أ�شهر ،وجب انتخاب رئي�س جديد للمجل�س خالل ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ
�شغور املن�صب.
املـــادة ( ) 37
تعترب الفرقة منحلة ويلغى ترخي�صها فـي حالة ا�ستقالة املجل�س وثلثي الأع�ضاء ،وال يجوز
ت�شكيل فرقة �أخرى بامل�سمى ذاته �إال بعد م�ضي (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ قرار حلها.
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املـــادة ( ) 38
يجوز لأع�ضاء الفرقة طلب تنحي رئي�س املجل�س ،وذلك مبوجب طلب مقدم للمديرية
بتوقيع ثلثي �أع�ضاء املجل�س ون�صف �أع�ضاء الفرقة على الأقل ،م�شتمال على الأ�سباب،
وعلى املديرية النظر فـي هذا الطلب والبت فـيه فـي مدة ال تتجاوز ( )30ثالثني يوما من
تاريخ تقدميه.
املـــادة ( ) 39
يجب على املجل�س �أو ثلثي �أع�ضاء الفرقة فـي حالة �صدور خمالفة من قبل رئي�س املجل�س
خماطبة املديرية بذلك ،للنظر فـي املخالفة ،وت�صدر املديرية اجلزاء املنا�سب للمخالفة
من بني اجلزاءات الآتية ،وذلك بعد �إبالغها رئي�س املجل�س كتابيا مبا ن�سب �إليه و�سماع
�أقواله والتحقيق معه:
أ�  -التنبيه.
ب  -الإنذار.
ج � -إيقاف رئا�سته للفرقة ملدة ال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر.
د � -إعفائه نهائيا من رئا�سة الفرقة.
ويجوز لرئي�س املجل�س ،التظلم لدى املديرية من قرار اجلزاء ،وذلك خالل ( )15خم�سة
ع�شر يوما من تاريخ �إخطاره بالقرار ،وللمدير العام للمديرية رف�ض التظلم �أو �إلغاء
القرار ال�صادر باجلزاء �أو تعديله مبا ال ي�ضر باملتظلم.
املـــادة ( ) 40
يخت�ص رئي�س املجل�س بعد موافقة املجل�س بتوقيع اجلزاءات املن�صو�ص عليها فـي النظام
الأ�سا�سي للفرقة على �أع�ضاء الفرقة ،ويخطر املديرية بذلك.
ويجوز للع�ضو املوقع عليه اجلزاء ،التظلم لدى املديرية من قرار اجلزاء ،وذلك خالل
( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �إخطاره بالقرار ،ويجوز ملدير عام املديرية رف�ض التظلم
�أو �إلغاء القرار ال�صادر باجلزاء �أو تعديله مبا ال ي�ضر باملتظلم.
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الف�صــل ال�سابــع
اجلزاءات
املـــادة ( ) 41
يجوز ملدير عام املديرية فـي حالة خمالفة الفرقة لأي حكم من الأحكام الواردة فـي هذه
الالئحة ،توقيع �أحد اجلزاءات الآتية:
أ�  -التنبيه.
ب  -الإنذار.
ج  -غرامة �إدارية ال تتجاوز ( )200مائتي ريال عماين.
د � -إيقاف ن�شاط الفرقة ملدة ال تزيد على عام.
هـ � -إلغاء ترخي�ص الفرقة نهائيا.
ويجوز لرئي�س املجل�س التظلم من قرار اجلزاء ،وذلك خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من
تاريخ �إخطاره بالقرار ،ويجوز للوزير رف�ض التظلم �أو �إلغاء القرار ال�صادر باجلزاء �أو
تعديله مبا ال ي�ضر باملتظلم.
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ديــوان البـــالط ال�سلطــاين
قــــرار ديوانـــي
رقـــم 202٢/5
بتحــديد ثمــن بيــع كتــابي
"ظفار من اجلبال املو�سمية �إلى اجلبال الرملية" و"حممية ر�أ�س ال�شجر الطبيعية"
ا�ستنادا �إلى القانون اخلـا�ص بالنظـام املالـي لديـوان البــالط ال�سلطاين ال�صــادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم ،91/128
و�إلى القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،98/47
و�إلى موافقة وزارة املالية بتاريخ 2022/4/5م،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحدد ثمن بيع كتاب "ظفار من اجلبال املو�سمية �إلى اجلبال الرمليــة" مببلغ وقدره ()15
خم�سة ع�شر رياال عمانيا للن�سخة الواحدة ،وكتاب "حممية ر�أ�س ال�شجر الطبيعيــة" مببلغ
وقدره ( )18ثمانية ع�شر رياال عمانيا للن�سخة الواحدة.
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي 18 :من �شــوال 144٣هـ
املوافـــــق 19 :من مــــايــو 202٢م

خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر ديـ ـ ـ ــوان الب ـ ـ ـ ــالط ال�سلطان ـ ـ ـ ـ ــي
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وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين
قــرار وزاري
رقم 202٢/108
بتعديـل بع�ض �أحكــام الئحـة �إثبات وت�سجيل الـملك
ا�ستنادا �إلى قانون الأرا�ضي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،80/5
و�إلى الئحة �إثبات وت�سجيل الـملك ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ،2015/41
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )10من الالئحة امل�شار �إليها ،الن�ص الآتي:
"على الدائــرة معاينــة املوقع على الطبيعــة بح�ضـور البــاحث القــانوين� ،أو من يكلف بـدال
عنه بقرار من املدير العام املخت�ص ،وح�ضور فني امل�ساحة ،ومن ترى الدائرة �أهمية
ح�ضوره ،ومقدم الطلب ،وعليها حترير حم�ضر املعاينة مت�ضمنا �إثبات الأ�شخا�ص
احلا�ضرين ،وتقريرا عن املوقع بعد التوقيع عليه من قبل موظفـي الدائرة احلا�ضرين،
وفـي حالة عدم ح�ضور مقدم الطلب رغم �إبالغه يجوز املعاينة ب�إر�شاد فني امل�ساحة".
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار� ،أو يتعار�ض مع �أحكامه.
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي  ١٧ :من �شــــــــوال 1443هـ
املـوافــــق  18 :من مــــــــايـــو 2022م
د  .خلفان بن �سعيد بن مبارك ال�شعيلي
وزيـ ـ ــر الإ�سكـ ـ ــان والتخطيط العم ــرانـي
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قــرار وزاري
رقم 202٢/109
بتعديـل بع�ض �أحكــام الالئحـة التنفـيذية
لنظــام متلــك العقـــارات فـي املجمعـات ال�سياحيـة املتكاملــة
ا�ستنادا �إلى نظ ــام متلك العق ــارات فـي املجمع ــات ال�سي ــاحيــة املتكام ــلة ال�صــادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم ،2006/12
و�إلى قانون حظر متلك غري العم ــانيني للأرا�ض ــي والعق ــارات فـي بع�ض الأمــاكن ال�صــادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2018/29
و�إلى الالئحة التنفـيذية لنظام متلك العقارات فـي املجمعات ال�سياحية املتكاملة ال�صادرة
بالقرار الوزاري رقم ،2007/191
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون حظر متلك غري العمانيني للأرا�ضي والعقارات فـي
بع�ض الأماكن ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ،2020/292
و�إلى القرار الوزاري رقم  2020/357ب�ش�أن �ضوابط بيع الوحدات العقارية ال�سكنية بنظام
حق االنتفاع لغري العمانيني فـي البنايات ال�سكنية التجارية متعددة الطوابق،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )2من الالئحة التنفـيذية لنظام متلك العقارات فـي املجمعات
ال�سياحية املتكاملة امل�شار �إليها ،الن�ص الآتي:
"يجوز تمليك العمانيين وغير العمانيين من الأ�شخا�ص الطبيعيين �أو االعتباريين
الوحدات المبنية �أو قطع الأرا�ضي المعدة للبناء �أو اال�ستغالل فـي المجمعات ال�سياحية
المتكامل ــة بغر�ض ال�سك ــن �أو اال�ستثمار وفقا لأحكام النظام وهذه الالئحة ،وال يجوز
لغير العماني فـي المجمعات ال�سياحية المتكاملة فـي محافظة م�سندم �إال �شراء الوحدات
المبنية بنظام حق االنتفاع وبما ال تجاوز مدته ( )99ت�سعا وت�سعين �سنة".
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املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار� ،أو يتعار�ض مع �أحكامه.
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي  17 :من �شــــــــوال 1443هـ
املـوافــــق  18 :من مــــــــايـــو 2022م
د  .خلفان بن �سعيد بن مبارك ال�شعيلي
وزيـ ـ ــر الإ�سكـ ـ ــان والتخطيط العم ــرانـي
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وزارة التجـارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمـار
قـرار وزاري
رقــم 2022 /428
ب�شـ�أن نظـام عمـل جلنـة التظلمـات والإجـراءات املتبعـة �أمامهـا
ا�ستنادا �إلى قانون ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2019/50
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/97بتعديل م�سمى وزارة التجارة وال�صناعة �إلى وزارة
التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل بنظام عمل جلنة التظلمات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )30من قانون ا�ستثمار ر�أ�س املال
الأجنبي امل�شار �إليه ،والإجراءات املتبعة �أمامها ،املرفق.
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي  ٢٥ :من �شــــــــوال 1443هـ
املـوافــــق  ٢٦ :من مــــــــايـــو 2022م
قيـ�س بـن حممـد بـن مو�ســى اليو�ســـف
وزير التجـارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمـار
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نظام عمل جلنة التظلمات والإجراءات املتبعة �أمامها
املــادة ( ) ١
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فـي قانون ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي امل�شار �إليه ،كما يكون للكلمات والعبارات الآتية
املعنى املبني قرين كل منها ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر:
اللجنـــة:
جلنة التظلمات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )30من قانون ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي
امل�شار �إليه.
�أميــن ال�ســر:
�أمني �سر اللجنة.
املــادة ( ) ٢
تتولى اللجنة النظر فـي التظلمات التي يقدمها ذوو ال�ش�أن من القرارات ال�صادرة من
الوزارة �أو اجلهات املخت�صة تطبيقا لأحكام قانون ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي امل�شار �إليه.
املــادة ( ) ٣
يقدم التظلم �إلى اللجنة خالل (� )60ستني يوما من تاريخ �إخطار �صاحب ال�ش�أن بالقرار
املتظلم منه �أو علمه به علما يقينيا ،وذلك على النموذج املعد لهذا الغر�ض م�شتمال على
البيانات وامل�ستندات الآتية:
 - ١ا�سم املتظلم ،و�صفته ،وعنوانه ،ورقم هاتفه ،والربيد الإلكرتوين� ،إن وجد.
 - ٢ا�سم اجلهة املتظلم منها ،وعنوانها.
 - ٣تاريخ �صدور القرار املتظلم منه ،وتاريخ الإخطار �أو العلم به ،مع تقدمي �صورة
منه� ،إن وجدت.
 - ٤مو�ضوع التظلم ،وبيان �أ�سبابه ،وامل�ستندات امل�ؤيدة له.
 - 5طلبات املتظلم.
 - 6ما يفيد �سداد ر�سم التظلم بواقع ( )300ثالثمائة ريال عماين.
وال يرتتب على تقدمي التظلم وقف تنفيذ القرار املتظلم منه ،وللجنة بناء على طلب
املتظلم وقف التنفيذ �إلى حني الف�صل فـي مو�ضوع التظلم �إذا ر�أت �أن التظلم يقوم على
�أ�سباب جدية ،و�أن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها.
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املــادة ( ) 4
يتولى �أمني ال�سر قيد التظلم فور وروده برقم م�سل�سل فـي ال�سجل امل�شار �إليه فـي املادة ()15
من هذا النظام ،ويخطر اجلهة املتظلم منها ب�صورة منه ،مرفقا به امل�ستندات املقدمة،
وذلك خالل مدة ال تزيد على ( )2يومني من تاريخ تقدميه ،لتقوم اجلهة املتظلم منها
بتقدمي مذكرة بالرد مرفقة بها امل�ستندات امل�ؤيدة لوجهة نظرها ،وذلك خالل مدة �أق�صاها
(� )7سبعة �أيام من تاريخ �إخطارها.
وعلى �أمني ال�سر فور تلقيه رد اجلهة املتظلم منها �أو فوات املدة املحددة لتقدمي الرد دون
تقدميه� ،أن يعر�ض التظلم على رئي�س اللجنة لتحديد جل�سة ا�ستماع فـي �أقرب وقت ممكن
بالتن�سيق مع �أع�ضاء اللجنة ،ويخطر بها طرفـي التظلم قبل انعقادها بوقت كاف.
املــادة ( ) 5
تعقد اللجنة جل�ساتها فـي مقر الوزارة بناء على دعوة من رئي�سها ،ويجوز للوزير حتديد
مقر �آخر النعقادها ،وال تكون اجتماعات اللجنة �صحيحة �إال بح�ضور جميع �أع�ضائها،
وت�صدر قراراتها ب�أغلبية الأ�صوات.
املــادة ( ) 6
تنظر اللجنة التظلم وفقا للإجراءات التي حتقق العدالة وامل�ساواة بني طرفـيه ،ومبراعاة
الأ�صول واملبادئ العامة لإجراءات التقا�ضي ،ويكون للجنة التن�سيق مع الوزارة واجلهات
املخت�صة لطلب تقدمي الإي�ضاحات والرد على اال�ستف�سارات التي تراها الزمة للبت
فـي التظلم ،ولها �أن تدعو املتظلم وممثال عن اجلهة املتظلم منها بعد جل�سة اال�ستماع
املن�صــو�ص عليهــا فـي املادة ( )4مـن هذا النظام لال�ستف�سار عن الوقائع املت�صلة بالتظلم،
�أو تقدمي مذكرات �أو م�ستندات تكميلية ،كما يكون لها اال�ستعانة بر�أي من تراه من
�أ�صحاب اخلربات والتخ�ص�صات املختلفة فـي الوزارة واجلهات املخت�صة دون �أن يكون له
�صوت معدود.
املــادة ( ) 7
يجب على اللجنة فـي �سبيل البت فـي التظلم مراعاة �أحكام الت�شريعات املعمول بها،
واالتفاقيات الدولية ذات ال�صلة ال�سارية فـي �سلطنة عمان ،كما يجب عليها مراعاة ال�سرعة
فـي عقد اجلل�سات ،واتخاذ الإجراءات الالزمة التي ت�ضمن البت فـي التظلم خالل املدة
املقررة.
-46-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1443

املــادة ( ) ٨
�إذا تخلف �أحد طرفـي التظلم عن تقدمي دفاعه �أو امل�ستندات املطلوبة ،يكون للجنة
اال�ستمرار فـي نظر التظلم ،و�إ�صدار قرارها النهائي فيه.
املــادة ( ) ٩
تبت اللجنة فـي التظلم خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه ،ويجوز متديد هذا
امليعاد ملدة �أخرى مماثلة وملرة واحدة �إذا كان التظلم غري �صالح للبت فيه ،ويجب �أن
يت�ضمن القرار ال�صادر الأ�سباب التي بني عليها ،ويوقع القرار كل من رئي�س اللجنة و�أمني
ال�سر خالل (� )7سبعة �أيام من تاريخ �صدوره.
املــادة ( ) ١٠
�إذا اتفق طرفا التظلم قبل البت فيه على ت�سوية مو�ضوع التظلم ،تقوم اللجنة ب�إثبات
الت�سوية فـي حم�ضر جل�ساتها ،وت�صدر قرارها بانق�ضاء �إجراءات نظر التظلم بناء على ذلك.
املــادة ( ) ١١
يكون للجنة ت�صحيح ما يقع فـي قراراتها من �أخطاء مادية �أو ح�سابية من تلقاء نف�سها
�أو بناء على طلب �أي من طرفـي التظلم ،على �أن يقع الت�صحيح كتابة على ن�سخة القرار
الأ�صلي ،ويوقع من رئي�س اللجنة و�أمني ال�سر.
ويكون لأي من طرفـي التظلم �أن يطلب من اللجنة تف�سري ما وقع فـي قرارها من غمو�ض،
ويجب �إخطار الطرف الآخر بهذا الطلب ،وي�صدر التف�سري كتابة خالل ( )10ع�شرة �أيام
من تاريخ تقدمي طلب التف�سري ،ويجوز للجنة متديد هذا امليعاد ملدة �أخرى مماثلة وملرة
واحدة �إذا ر�أت �ضرورة لذلك ،ويعترب القرار ال�صادر بالتف�سري متمما للقرار الذي يف�سره،
وت�سري عليه �أحكامه.
املــادة ( ) ١٢
تكون جل�سات اللجنة ،وحما�ضرها ،وجميع املعلومات والبيانات وامل�ستندات املقدمة �سرية،
ويلتزم رئي�س و�أع�ضاء اللجنة ،و�أمني ال�سر ،ومن يتم اال�ستعانة بهم بعدم �إف�شائها �أو
الإف�صاح عنها �إال فـي الأحوال املقررة قانونا.
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املــادة ( ) ١٣
يتولى �أمني ال�سر حترير حما�ضر جل�سات اللجنة ،على �أن يدون فيها �أعمال اللجنة،
والقرارات التي تتخذها فـي �أثناء نظر التظلم ،وملخ�ص الآراء واملناق�شات التي تدور فـي
اجلل�سة ،وغري ذلك من امل�سائل التي ترى اللجنة �ضرورة ت�ضمينها فـي املح�ضر ،ويوقع
املح�ضر من رئي�س و�أع�ضاء اللجنة ،و�أمني ال�سر.
املــادة ( ) ١٤
يقوم �أمني ال�سر بجميع الأعمال الإدارية املتعلقة بعمل اللجنة ،و�إخطار طرفـي التظلم
بالطلبات واجلل�سات ،وقرارات اللجنة التمهيدية ،والقرار ال�صادر بالبت فـي التظلم
م�شتمال على الأ�سباب التي بني عليها ،ويكون الإخطار بالر�سائل الهاتفية الن�صية� ،أو
الربيد الإلكرتوين� ،أو �أي و�سيلة �أخرى حتددها اللجنة.
املــادة ( ) ١٥
يجب على اللجنة �إم�ساك �سجل �أو �أكرث لقيد التظلمات املقدمة �إليها ،على �أن ي�شتمل
القيد على الأخ�ص البيانات الأ�سا�سية للمتظلم ،وا�سم اجلهة املتظلم منها ،وعنوانها،
وتاريخ التظلم ،ومو�ضوعه ،وتاريخ اجلل�سة املحددة لنظره ،واجلل�سات الالحقة ،وبيانات
الإخطارات املوجهة �إلى طرفـي التظلم ،والقرارات التي تتخذها اللجنة ،ويتولى �أمني
ال�سر مهمة القيد فـي ال�سجل ،وحفظه طبقا لو�سائل �آمنة وم�ضمونة.
املــادة ( ) ١٦
تعد اللجنة تقريرا كل (� )6ستة �أ�شهر يتم عر�ضه على الوزير يت�ضمن تقييما لأدائها ،وبيانا
�إح�صائيا للتظلمات التي عر�ضت عليها ،ونوعها ،و�أ�سبابها ،وما مت ب�ش�أنها ،واملقرتحات
اخلا�صة ب�إزالة الأ�سباب التي �أدت �إلى تقدمي تلك التظلمات.
وتلتزم اللجنة بتجميع املبادئ وال�سوابق التي قررتها فـي التظلمات التي ف�صلت فيها،
والعمل على �إتاحتها للجميع مع مراعاة �سرية البيانات واملعلومات وامل�ستندات املقدمة فـي
التظلم.
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هيئـة تنظيـم االت�صـاالت
قـــرار
رقـــم 2022/89
ب�إ�صدار الئحة تنظيم تقدمي خدمة �أنظمة التتبع وحتديد املوقع اجلغرافـي
ا�ستنادا �إلى قانون تنظيم االت�صاالت ال�صـادر باملر�سوم ال�سلطاين رق ــم ،2002/30
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون تنظيم االت�صاالت ال�صادرة بالقـ ــرار رقـم ،2008/144
و�إلى القرار رقم  2012/116ب�إعفاء بع�ض خدمات االت�صاالت من �أحكام الرتاخي�ص املن�صو�ص
عليها فـي قانون تنظيم االت�صاالت،
و�إلى الئحة تنظيم تقدمي خدمة النظام الآيل لإدارة املركبات ال�صادرة بالقـرار رقـم ،2013/80
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت،
و�إلى موافقة وزارة املالية،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الئحة تنظيم تقدمي خدمة �أنظمة التتبع وحتديد املوقع اجلغرافـي ،املرفقة.
املــادة الثانيــــة
يجب على امل�صرح لهم بتقدمي خدمة �أنظمة التتبع وحتديد املوقع اجلغرافـي توفـيق �أو�ضاعهم
وفق �أحكام الالئحة املرفقة خالل مدة ال تتجاوز ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ العمل بها.
املــادة الثالثــــة
تلغى الئحة تنظيم تقدمي خدمة النظام الآيل لإدارة املركبات امل�شار �إليها ،كما يلغى كل ما يخالف
الالئحة املرفقة� ،أو يتعار�ض مع �أحكامها.
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي  ٢١ :من �شــــــــوال 1443هـ
املـوافــــق  ٢٢ :من مــــــــايـــو 2022م

نا�صـــــر بن خميــــــ�س اجل�شمـــــــــي
رئي�س جمل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت
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الئحة تنظيم تقدمي خدمة �أنظمة التتبع وحتديد املوقع اجلغرافـي
املــادة ( ) ١
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة ،يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر:
الهيئــــة:
هيئة تنظيم االت�صاالت.
خدمة �أنظمة التتبع وحتديد املوقع اجلغرافـي:
خدمة ات�صاالت عامة ت�ستخدم فـي �إدارة �أو مراقبة �أو تتبع مواقع املركبات والأج�سام
املتنقلة مثل احلاويات واملعدات� ،أو تتبع الكائنات احلية مبا فـي ذلك الأ�شخا�ص ناق�صو
الأهلية �أو فاقدوها ،والطيور واحليوانات با�ستخدام تكنولوجيا �أنظمة حتديد املواقع
(مثل نظام  ،)GPSعرب �أنظمة �أو �شبكات االت�صاالت املرخ�صة �أو امل�صرح بها من قبل الهيئة
لال�ستخدام فـي �سلطنة عمان.
الت�صريــح:
موافقة �صادرة من الهيئة للم�صرح له بتقدمي خدمة �أنظمة التتبع وحتديد املوقع اجلغرافـي.
املــادة ( ) ٢
ال يجوز تقدمي خدمة �أنظمة التتبع وحتديد املوقع اجلغرافـي �إال بعد احل�صول على ت�صريح
بذلك من الهيئة.
املــادة ( ) ٣
يقدم طلب الت�صريح �إلى الدائرة املخت�صة فـي الهيئة ،على النموذج املعد لهذا الغر�ض،
مرفقا به ن�سخة من امل�ستندات الآتية:
 - ١البطاقة ال�شخ�صية �سارية املفعول� ،أو جواز ال�سفر للمفو�ض بالتوقيع.
� - ٢شهادة ال�سجل التجاري �سارية املفعول.
 - ٣و�صف فني يو�ضح بنية النظام امل�ستخدم فـي تقدمي اخلدمة ،مع الر�سوم التو�ضيحية،
و�أي معلومات فنية �أخرى تطلبها الهيئة.
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� - ٤إي�صال �سداد ر�سم درا�سة الطلب ،ومقداره ( )30ثالثون رياال عمانيا.
� - ٥أي بيانات �أو م�ستندات �أخرى ترى الهيئة �ضرورة تقدميها.
وفـ ــي جمــيع ا ألح ــوال ،يج ــب علـى مقدم الطلب ا�ستيفاء امل�ستندات خالل مدة ال تتجاوز
( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدمي الطلب.
املــادة ( ) 4
يجب على الدائرة املخت�صة فـي الهيئة درا�سة الطلب خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ
ا�ستيفاء كافة امل�ستندات املطلوبة.
وفـي حال ا�ستيفاء الطلب امل�ستندات املطلوبة ،تقوم الدائرة املخت�صة فـي الهيئة ب�إ�صدار
املوافقة املبدئية لتمكني مقدم الطلب من جتهيز النظام اخلا�ص بتقدمي خدمة �أنظمة
التتبع وحتديد املوقع اجلغرافـي واخلوادم اخلا�صة بحفظ بيانات املنتفعني خالل ()120
مائة وع�شرين يوما من تاريخ هذه املوافقة ،وعلى مقدم الطلب �إخطار الدائرة املخت�صة
عند االنتهاء من �إن�شاء النظام.
املــادة ( ) 5
يج ــب عل ــى الدائ ــرة املخت�ص ــة فـ ــي الهيئ ــة ،بعــد ت�سلم الإخطار امل�شار �إليه فـي املادة ()4
من هذه الالئحة �إ�شعار مقدم الطلب ب�سداد ر�سم معاينة النظام ومقداره ( )80ثمانون
رياال عمانيا.
ويجوز للدائرة املخت�صة فـي الهيئة معاينة النظام عن بعد ،بعد تقدمي ما يفـيد �سداد
الر�سم املقرر.
املــادة ( ) 6
فـي حال موافقة الهيئة على نظام تقدمي خدمة �أنظمة التتبع وحتديد املوقع اجلغرافـي
تقوم الدائرة املخت�صة ب�إ�شعار مقدم الطلب ب�سداد ر�سم �إ�صدار الت�صريح ومقداره ()50
خم�سون رياال عمانيا خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ الإ�شعار ،وت�صدر الدائرة املخت�صة
الت�صريح بعد تقدمي ما يفـيد �سداد هذا الر�سم.
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وفـ ــي ح ــال تــم رف�ض الطلب ،فـيجب �أن يكون القرار م�سببا ،ويجوز لذوي ال�ش�أن التظلم
من قرار رف�ض الطلب �إلى الرئي�س التنفـيذي للهيئة ،وذلك خالل (� )60ستني يوما من تاريخ
العلم به ،ويتم البت فـي التظلم خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه ،ويعترب م�ضي
تلك املدة دون البت فـيه مبثابة رف�ض للتظلم.
وفـي جميع الأحوال ،يعترب الطلب ملغى �إذا ف�شل مقدم الطلب  -فـي �أي مرحلة من مراحل
نظر الطلب  -فـي االلتزام ب�أي من الإجراءات �أو املدد املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة.
املــادة ( ) 7
تكون مدة الت�صريح ( )3ثالث �سنوات تتجدد تلقائيا ملدة �أو مدد مماثلة بذات ر�سوم �إ�صدار
الت�صريح الواردة فـي املادة ( )6من هذه الالئحة ،ما مل يتقدم امل�صرح له بطلب �إلغاء
الت�صريح قبل ( )30ثالثني يوما على الأقل من تاريخ انتهائه.
املــادة ( ) 8
يجب على امل�صرح له �أن يدفع ر�سوم التجديد خالل ( )٣٠ثالثني يوما من تاريخ التجديد،
ويلتزم امل�صرح له فـي حالة الت�أخر عن هذا امليعاد بدفع غرامة مقدارها ( )١٠ع�شرة رياالت
عمانية عن كل ( )٣٠ثالثني يوم ت�أخري ،وفـي حالة الت�أخري عن دفع ر�سوم جتديد الت�صريح
�أكرث من ( )٩٠ت�سعني يوما يعترب الت�صريح ملغى.
املــادة ( ) 9
حت�صل الهيئة ر�سما مقداره ( )10ع�شرة رياالت عمانية لإعادة �إ�صدار الت�صريح عند فقده
�أو فـي حال طلب �إجراء تعديالت عليه.
املــادة ( ) 10
يجب على امل�صرح له االلتزام بالآتي:
� - 1أن تك ــون مراك ــز الر�سائ ــل الق�ص ــرية ( )SMSومراك ــز الدعم الهاتفـي للعمالء
واملعدات والأجهزة والواجهات امل�ستخدمة فـي تقدمي خدمة �أنظمة التتبع وحتديد
املوقع اجلغرافـي وحفظ بيانات املنتفعني داخل �سلطنة عمان.
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 - 2عدم نقل �أي بيانات تتعلق بخدمة �أنظمة التتبع وحتديد املوقع اجلغرافـي �أو بيانات
املنتفعني �إلى خارج �سلطنة عمان.
 - 3ا�ستخدام املوارد املتعلقة بتقدمي خدمة �أنظمة التتبع وحتديد املوقع اجلغرافـي
ك�شرائح االت�صال ( ،)SIM Cardsوعناوين بروتوكول الإنرتنت و�أ�سماء النطاقات
من داخل �سلطنة عمان.
 - 4احلفاظ على �سرية بيانات املنتفعني ،واالحتفاظ بها ملدة (� )6ستة �أ�شهر على الأقل،
مع �إتاحة االطالع عليها للجهات املخت�صة عند الطلب.
� - 5إ�شعار الهيئة فـي حاالت نقل موقع حفظ بيانات املنتفعني� ،أو ا�ستخدام موقع
جديد داخل �سلطنة عمان� ،أو تزويد املنتفعني ب�أنظمة تتبع �إ�ضافـية ،مع االلتزام
بتزويد الهيئة باملعلومات املتعلقة مبواقع حفظ البيانات وعناوين بروتوكول
الإنرتنت و�أ�سماء النطاقات.
 - ٦و�ضع مل�صقات على املركبات التي يتم تتبعها �أو االتفاق مع الهيئة على �آلية �أخرى
تبني �أن املركبة خا�ضعة لأنظمة التتبع وحتديد املوقع اجلغرافـي.
 - ٧االحتف ــاظ بجميــع البيانات واملخططات الفنية للأنظمة امل�ستخدمة فـي تقدمي
خدمة �أنظمة التتبع وحتديد املوقع اجلغرافـي ،و�سجل املنتفعني من امل�ؤ�س�سات
وال�شركات والأفــراد ،وبيانـ ــات اخلدم ــة املقدم ــة ل ــكل منه ــم ،وتقدمي ــها للهيئـ ــة
�أو للجهات املخت�صة عند الطلب.
 - ٨اتخــاذ التدابيــر الالزمــة ل�ضمان �سالمة م�شغلي وم�ستخدمي النظام على مدار
ال�ساعة.
 - ٩اتخاذ التدابري الالزمة ل�ضمان �إ�صالح الأعطال (ال�صيانة) التي يكون من �ش�أنها
الت�أثري على �سالمة �أو كفاءة نظم و�أجهزة االت�صاالت امل�ستخدمة فـي تقدمي
خدمة �أنظمة التتبع وحتديد املوقع اجلغرافـي على الفور.
 - ١٠احل�صول على املوافقات الالزمة من �أي جهة �أخرى ذات �صلة.
 - ١١احل�صول على املوافقات النوعية من الهيئة للأجهزة امل�ستخدمة فـي تقدمي خدمة
�أنظمة التتبع وحتديد املوقع اجلغرافـي.
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املــادة ( ) ١١
ال يجوز تقدمي خدمة �أنظمة التتبع وحتديد املوقع اجلغرافـي لأغرا�ض تتبع ومراقبة
الأفراد �أو مركباتهم ال�شخ�صية� ،إال بعد احل�صول على موافقة الهيئة كتابيا ،على �أن يتحمل
امل�صرح له تقدمي ما يثبت موافقة الويل �أو الو�صي �أو مالك املركبة للهيئة.
املــادة ( ) ١٢
يحظر على امل�صرح له التنازل للغري عن الت�صريح.
املــادة ( ) ١٣
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أو جزاء من�صو�ص عليه فـي قانون تنظيم االت�صاالت امل�شار
�إليه واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفـيذا له� ،أو فـي �أي قانون �آخر ،يجوز للهيئة فـي حالة
خمالفة �أحكام هذه الالئحة ،اتخاذ �أي من الإجراءات الآتية:
 - ١وقف الت�صريح حلني �إزالة املخالفة.
 - ٢فر�ض غرامة مالية ال تتجاوز (� )1000ألف ريال عماين عن كل خمالفة.
� - ٣إلغاء الت�صريح ،فـي املخالفات اجل�سيمة �أو التي ال ميكن ت�صحيحها ،وذلك بقرار
م�سبب.
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قـــرار
رقـــم 2022/90
بتعديل بع�ض �أحكام الرتخي�ص من الفئة الأولى
لل�شركــــة العمانيــــة لالت�صــــاالت (�ش.م.ع.ع)
لتقدمي خدمات االت�صاالت العامة الثابتة الأ�سا�سية
ا�ستنــادا �إلى قانـون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�ســوم ال�سلط ــانــي رقم ،2002/30
و�إلى الرتخي�ص من الفئة الأولى لل�شركة العمانية لالت�صاالت (�ش.م.ع.ع) لتقدمي خدمات
االت�صاالت العامة الثابتة الأ�سا�سية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2004/20
و�إلى م ــوافقـ ــة جمل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت،

وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.

تـقـــرر
املــادة الأولـــــى

ي�ستبدل بن�ص البند ( )34من املادة ( )1من الرتخي�ص من الفئة الأولى لل�شركة العمانية
لالت�صاالت (�ش.م.ع.ع) لتقدمي خدمات االت�صاالت العامة الثابتة الأ�سا�سية امل�شار �إليه ،الن�ص الآتي:
"خدمة النفاذ عري�ض النطاق :خدمة االت�صاالت التي تتيح نقل البيانات لتمكني املنتفع
من الو�صول �إلى البيانات وتطبيقات املحتوى ال�صوتي واملرئي وفقا للمعايري التي حتددها
الهيئة من وقت لآخر".

املــادة الثانيــــة

ي�ستبدل بن�ص البند ( )1-3من ال�شرط ( )3من الرتخي�ص من الفئة الأولى لل�شركة العمانية
لالت�صاالت (�ش.م.ع.ع) لتقدمي خدمات االت�صاالت العامة الثابتة الأ�سا�سية امل�شار �إليه ،الن�ص الآتي:
"يلتزم املرخ�ص له بتزويد �أي منتفع بناء على طلبه  -مقابل �سعر معقول تقره الهيئة -
بخدمة ال�صوت الأ�سا�سية وخدمة النفاذ عري�ض النطاق فـي منطقة تغطيته اجلغرافـية".

املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار� ،أو يتعار�ض مع �أحكامه.

املــادة الرابعـــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

�صـدر فـي  21 :من �شــــــــوال 1443هـ
املـوافــــق  22 :من مــــــــايـــو 2022م

نا�صـــــر بن خميــــــ�س اجل�شمـــــــــي
رئي�س جمل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت
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قـــرار
رقـــم 2022/91
بتعديل بع�ض �أحكام الرتخي�ص من الفئة الأولى
لل�شركـة العمانيـة القطريـة لالت�صـاالت (�ش.م.ع.ع)
لإن�شــاء وت�شغيــل نظــام خدمــات ات�صــاالت عامــة ثابتــة
ا�ستنــادا �إلى قانـون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�ســوم ال�سلط ــانــي رقم ،2002/30
و�إلى الرتخي�ص من الفئة الأولى لل�شركة العمانية القطرية لالت�صاالت (�ش.م.ع.ع)
لإن�شاء وت�شغيل نظام خدمات ات�صاالت عامة ثابتة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2009/34
و�إلى م ــوافقة جمل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص البند ( )27من املادة ( )1من الرتخي�ص من الفئة الأولى لل�شركة العمانية
القطرية لالت�صاالت (�ش.م.ع.ع) لإن�شاء وت�شغيل نظام خدمات ات�صاالت عامة ثابتة امل�شار �إليه،
الن�ص الآتي:
"خدمة النفاذ عري�ض النطاق :خدمة االت�صاالت التي تتيح نقل البيانات لتمكني املنتفع
من الو�صول �إلى البيانات وتطبيقات املحتوى ال�صوتي واملرئي وفقا للمعايري التي حتددها
الهيئة من وقت لآخر".

املــادة الثانيــــة
ي�ستبدل بن�ص البند ( )1-3من ال�شرط ( )3من الرتخي�ص من الفئة الأولى لل�شركة
العمانية القطرية لالت�صاالت (�ش.م.ع.ع) لإن�شاء وت�شغيل نظام خدمات ات�صاالت عامة
ثابتة امل�شار �إليه ،الن�ص الآتي:

"يلتزم املرخ�ص له بتزويد �أي منتفع بناء على طلبــه  -مقابل �سعر معقول تقره الهيئة  -بخدمة
ال�صوت الأ�سا�سية وخدمة النفاذ عري�ض النطاق فـي منطقة تغطيته اجلغرافـية".

املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار� ،أو يتعار�ض مع �أحكامه.
املــادة الرابعـــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي  21 :من �شــــــــوال 1443هـ
املـوافــــق  22 :من مــــــــايـــو 2022م
نا�صـــــر بن خميــــــ�س اجل�شمـــــــــي
رئي�س جمل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت
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قـــرار
رقـــم 2022/٩٢
بتعديل بع�ض �أحكام الرتخي�ص من الفئة الأولى
ل�شركــة �أوا�صــر عمــان و�شركا�ؤهــــم (�ش.م.ع.م)
لإن�شـاء وت�شغيـل نظـام خدمـات ات�صـاالت عامـة ثابتـة
ا�ستنــادا �إلى قانـون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�ســوم ال�سلطـانــي رقم ،2002/30
و�إلى الرتخي�ص من الفئة الأولى ل�شركة �أوا�صر عمان و�شركا�ؤهم (�ش.م.ع.م) لإن�شاء
وت�شغيل نظام خدمات ات�صاالت عامة ثابتة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2012/60
و�إلى م ــوافقـ ــة جمل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص البند ( )26من املادة ( )1من الرتخي�ص من الفئة الأولى ل�شركة �أوا�صر
عمان و�شركا�ؤهم (�ش.م.ع.م) لإن�شاء وت�شغيل نظام خدمات ات�صاالت عامة ثابتة امل�شار
�إليه ،الن�ص الآتي:
"خدمة النفاذ عري�ض النطاق :خدمة االت�صاالت التي تتيح نقل البيانات لتمكني املنتفع
من الو�صول �إلى البيانات وتطبيقات املحتوى ال�صوتي واملرئي وفقا للمعايري التي حتددها
الهيئة من وقت لآخر".

املــادة الثانيــــة
ي�ستبدل بن�ص البند ( )1-3من ال�شرط ( )3من الرتخي�ص من الفئ ــة الأول ــى ل�شرك ــة
�أوا�صــر عمان و�شركا�ؤهم (�ش.م.ع.م) لإن�شاء وت�شغيل نظام خدمات ات�صاالت عامة ثابتة
امل�شار �إليه ،الن�ص الآتي:
"يلتزم املرخ�ص له بتزويد �أي منتفع بناء على طلبه  -مقابل �سعر معقول تقره الهيئة  -بخدمة
ال�صوت الأ�سا�سية وخدمة النفاذ عري�ض النطاق فـي منطقة تغطيته اجلغرافـية".
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املــادة الثالثــــة
ي�ستب ــدل بنــ�ص ال�شــرط ( )29مــن الرتخيــ�ص مــن الفئــة الأولى ل�شركة �أوا�صر عمان
و�شركا�ؤهم (�ش.م.ع.م) لإن�شاء وت�شغيل نظام خدمات ات�صاالت عامة ثابتة امل�شار �إليه،
الن�ص الآتي:
"الإبالغ امل�سبق عن التغيري فـي ملكية الأ�سهم:
 - 1 - 29يج ــب احل�ص ــول عل ــى موافقة الهيئة قبل تغيري ملكية �أي �شخ�ص لأ�سهمه
لدى املرخ�ص له يجعل عدد الأ�سهم الرتاكمي التي ميلكها ذلك ال�شخ�ص
ي�صل �إلى �أو يتجاوز ن�سبة ( )%5خم�سة باملائة من �أ�سهم املرخ�ص له.
 - ٢ - ٢٩يجب �أن يقدم طلب املوافقة امل�شار �إليه فـي ال�شرط ( )1-29قبل ( )30ثالثني
يوم عمل من التاريخ املقرتح ل�سريان هذا التغيري� ،أو اكت�ساب الأ�سهم.
 - ٣ - ٢٩يلت ــزم املرخ ــ�ص ل ــه ب إ�ب ــالغ الهيئـ ــة �سنويـ ــا خـ ــالل ( )30ثالث ــني يـ ــوم عمــل
من ك ــل �سن ــة م ــن التاري ــخ الفعل ــي ل�سريــان الرتخيــ�ص با�سم �أي �شخ�ص
طبيعي �أو معنوي ميلك �أكرث من ( )%50خم�سني باملائة من �أ�سهم املرخ�ص
له املبا�شرة �أو غري املبا�شرة ،وجمموع الأ�سهم التي ميلكها فـي تاريخ الإبالغ.
 - ٤ - ٢٩يجوز للهيئة �أن تطلب من املرخ�ص له �أي معلومات ذات عالقة ب�أي اندماج،
�أو ا�ستحواذ خا�صة به".
املــادة الرابعـــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار� ،أو يتعار�ض مع �أحكامه.
املــادة اخلام�ســة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي  ٢١ :من �شــــــــوال 1443هـ
املـوافــــق  ٢٢ :من مــــــــايـــو 2022م
نا�صـــــر بن خميــــــ�س اجل�شمـــــــــي
رئي�س جمل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت
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قـــرار
رقـــم 2022/93
ب�إ�صدار الئحة تنظيم تقدمي خدمات �إنرتنت الأ�شياء
ا�ستنــادا �إلى قانـون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�ســوم ال�سلط ــانــي رقم ،2002/30
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون تنظيم االت�صاالت ال�صادرة بالقرار رقم ،2008/144
و�إلى القرار رقم  2012/116ب�إعفاء بع�ض خدمات االت�صاالت من �أحكام الرتاخي�ص املن�صو�ص
عليها فـي قانون تنظيم االت�صاالت،
و�إلى الئحة تقدمي خدمة �أنظمة التتبع وحتديد املوقع اجلغرافـي ال�صادرة بالقرار رقم ،٢٠٢٢/٨٩
و�إلى موافقة وزارة املالية،
و�إلى مـوافقــة جمل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الئحة تنظيم تقدمي خدمات �إنرتنت الأ�شياء ،املرفقة.
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة� ،أو يتعار�ض مع �أحكامها.
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي  ٢٢ :من �شــــــــوال 1443هـ
املـوافــــق  ٢٣ :من مــــــــايـــو 2022م

نا�صـــــر بن خميــــــ�س اجل�شمـــــــــي
رئي�س جمل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت
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الئحة تنظيم تقدمي خدمات �إنرتنت الأ�شياء
الف�صــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) ١
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر:
الهيئــــة:
هيئة تنظيم االت�صاالت.
�أجهزة �إنرتنت الأ�شياء:
�أجهزة بقدرات ات�صاالت �إلزامية واختيارية ال�ست�شعار البيانات وتفعيلها ونقلها وتخزينها
ومعاجلتها.
املنظومــة:
منظومة �إنرتنت الأ�شياء التي تقوم بت�شغيل و�إدارة ومراقبة �أجهزة �إنرتنت الأ�شياء ،وميكن
من خاللها �إر�سال وا�ستقبال وتبادل وحتليل وتخزين ومعاجلة البيانات ،وذلك عرب �أجهزة
ومعدات وبرجميات وتطبيقات معدة لذلك الغر�ض.
اخلدمــة:
خدمة �إنرتنت الأ�شياء املقدمة عرب املنظومة.
بوابة �إنرتنت الأ�شياء:
وحدة فـي املنظومة تربط �أجهزة �إنرتنت الأ�شياء ب�شبكات االت�صاالت املرخ�صة فـي �سلطنة
عمان ،لإجراء الرتجمة الالزمة بني الربوتوكوالت امل�ستخدمة فـي �شبكات االت�صال وتلك
امل�ستخدمة من قبل �أجهزة �إنرتنت الأ�شياء.
الت�صريـــح:
موافقة �صادرة من الهيئة بتقدمي خدمات �إنرتنت الأ�شياء.
امل�صــرح لــه:
كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري حا�صل على الت�صريح.
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املــادة ( ) ٢
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على امل�صرح لهم بتقدمي خدمات �إنرتنت الأ�شياء ،ومالك
املباين واملجمعات ال�سكنية �أو التجارية اخلا�صة الراغبني فـي �إن�شاء وت�شغيل املنظومة.
املــادة ( ) ٣
يلتزم كل من يقوم ب�إن�شاء وت�شغيل املنظومة داخل املباين واملجمعات ال�سكنية �أو التجارية
اخلا�صة لأغرا�ض غري جتارية ،بالآتي:
 - ١ا�ستيفاء املتطلبات اخلا�صة ب�أمن وحماية وخ�صو�صية البيانات املن�صو�ص عليها
فـي املادة ( )13من هذه الالئحة.
� - ٢أن تكون الأجهزة امل�ستخدمة فـي تقدمي اخلدمة معتمدة من قبل الهيئة.
� - ٣أن يتم �إن�شاء املنظومة ،وت�شغيلها من قبل مالكي هذه املباين واملجمعات ال�سكنية
�أو التجارية اخلا�صة.
الف�صــل الثانــي
الت�صريــــح
املــادة ( ) ٤
ال يجوز تقدمي اخلدمة لأغرا�ض جتارية �إال بعد احل�صول على ت�صريح بذلك من الهيئة.
املــادة ( ) ٥
يحظر التنازل عن الت�صريح �أو بيعه �أو ت�أجريه �أو متكني الآخرين من ا�ستخدامه.
املــادة ( ) ٦
يقدم طلب احل�صول على الت�صريح �إلى الهيئة ،وفقا للنموذج املعد لذلك مرفقا به �إي�صال
�سداد ر�سم درا�سة الطلب املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )12من هذه الالئحة.
املــادة ( ) ٧
تق ــوم الدائــرة املخت�صة فـي الهيئة بدرا�سة طلب احل�صول على الت�صريح ،والبت فـيه خالل
( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه م�ستوفـيا كافة امل�ستندات املطلوبة ،ويعترب م�ضي
هذه املدة بدون رد من الهيئة رف�ضا للطلب.
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ويجوز ملقدم الطلب التظلم من قرار الرف�ض مبوجب طلب كتابي �إلى رئي�س الهيئة
مو�ضح ــا بــه �أ�سب ــاب التظل ــم خــالل (� )60ستني يوما من تاريخ �إخطاره بقرار الرف�ض
�أو فوات املوعد املن�صو�ص عليه فـي الفقرة الأولى من هذه املادة دون رد ،ويجب البت فـي
التظلم خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه ،ويعترب م�ضي تلك املدة دون البت فـيه
مبثابة رف�ض للتظلم.
ويعترب الطلب ملغى �إذا م�ضت ( )30ثالثون يوما دون �أن يوفر مقدم الطلب �أيا من املعلومات
�أو امل�ستندات التي طلبتها الهيئة.
املــادة ( ) ٨
ت�صدر الدائرة املخت�صة فـي الهيئة موافقة مبدئية �صالحيتها ( )12اثنا ع�شر �شهرا فـي حال
ا�ستيفاء الطلب كافة امل�ستندات املطلوبة ،ويقوم مقدم الطلب خالل هذه املدة ب�إن�شاء
املنظومة وجتهيز اخلوادم اخلا�صة بحفظ البيانات ،ويجب على مقدم الطلب �إخطار
الهيئة عند االنتهاء من �إن�شاء املنظومة.
املــادة ( ) ٩
يجب على الدائرة املخت�صة فـي الهيئة ،بعد ت�سلم �إخطار مقدم الطلب باالنتهاء من �إن�شاء
املنظومة امل�شار �إليه فـي املادة ( )8من هذه الالئحة ،معاينة املنظومة و�إ�شعار مقدم الطلب
ب�سداد ر�سم املعاينة املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )12من هذه الالئحة ،ويجوز للدائرة
املخت�صة فـي الهيئة بح�سب تقديرها تنفـيذ املعاينة عن بعد.
املــادة ( ) ١٠
تقوم الهيئة  -فـي حال املوافقة على املنظومة  -ب�إ�شعار مقدم الطلب ب�سداد ر�سم �إ�صدار
الت�صريح املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )12من هذه الالئحة ،خالل ( )30ثالثني يوما من
تاريخ املوافقة.
املــادة ( ) ١١
تكــون مــدة الت�صريــح ( )3ثالث �سنوات ،يجدد تلقائيا ما مل يطلب امل�صرح له وقفه �أو �إلغاءه،
قبل تاريخ انتهائه.
ويجوز للهيئة �أن متنح مهلة (� )1شهر واحد من تاريخ جتديد الت�صريـح ل�سداد الر�سوم
املقررة لذلك ،وفـي حال عدم ال�سداد ف�إنه يتم حت�صيل غرامة قدرها (� )٪٦ستة باملائة من قيمة
الر�سم املقرر عن كل �شهر ت�أخري حتى ( )3ثالثة �أ�شهر.
وفـي حال عدم �سداد الر�سوم والغرامات خالل املدة املحددة فـي الفقرة ال�سابقة يعترب
الت�صريـح ملغى.
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املــادة ( ) ١٢
حتدد ر�سوم احل�صول على الت�صريح على النحو الآتي:
م
1
2
3

قيمة الر�سم بالريال العماين
اخلدمــــة
80
درا�سة طلب احل�صول على الت�صريح
100
ر�سم املعاينة
)١٠٠٠( - 1
 )350( - 2بالن�سـبة للم�ؤ�س�س ــات امل�سجلة
ر�سم �إ�صدار الت�صريح �أو جتديده
لـ ــدى هيئ ـ ــة تنميـ ـ ــة امل�ؤ�س�س ـ ــات
ال�صغيـ ــرة واملتو�سطـ ــة
الف�صـــل الثالــث
التزامــات وحقوق امل�صرح له
املــادة ( ) 13

يجب على امل�صرح له بتقدمي اخلدمة االلتزام بالآتي:

� - ١أن تكون خدمات الر�سائل الق�صرية ( )SMSومراكز الدعم الهاتفـي للعمالء
واملعدات والأجهزة امل�ستخدمة فـي حفظ بيانات املنتفعني داخل �سلطنة عمان.
 - 2عدم نقل �أي بيانات تتعلق باملنظومة �إلى خارج �سلطنة عمان.
� - 3أن يكون موقع بوابة �إنرتنت الأ�شياء وجميع مكونات املنظومة داخل �سلطنة عمان.
 - 4احلفاظ على �سرية بيانات املنتفعني ،واالحتفاظ بها ملدة (� )6ستة �أ�شهر على الأقل،
مع �إتاحة االطالع عليها للجهات املخت�صة عند الطلب.
� - 5إ�شعار الهيئة مبا�شرة قبل تغيري موقع �أي من عنا�صر املنظومة ،وتوفـري �أي معلومات
تطلبها الهيئة.
 - 6االحتفاظ بجميع البيانات واملخططات الفنية للأنظمة امل�ستخدمة فـي تقدمي
اخلدمة ،و�سجل املنتفعني من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات والأفراد ،وبيانات اخلدمة
املقدمة لكل منهم ،وتقدميها للهيئة �أو للجهات املخت�صة فـي حال الطلب.
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 - 7اتخاذ التدابري الالزمة ل�ضمان �سالمة م�شغلي وم�ستخدمي املنظومة على مدار
ال�ساعة.
 - 8اتخاذ التدابري الالزمة ل�ضمان �إ�صالح الأعطال (ال�صيانة) التي يكون من �ش�أنها
الت�أثري على �سالمة �أو كفاءة نظم و�أجهزة االت�صاالت امل�ستخدمة فـي تقدمي
اخلدمة على الفور.
 - 9احل�صول على املوافقات النوعية من الهيئة للأجهزة امل�ستخدمة ف ــي تقديــم
اخلدمة.
 - 10ا�ستخـ ــدام م ــوارد مــن داخل �سلطنة عمان ك�شرائح االت�صال (،)SIM Cards
وعناوين بروتوكول الإنرتنت و�أ�سماء النطاقات.
املــادة ( ) ١٤
يجـ ــوز للم�صــرح له تقديــم خدمة التتبع وحتديد املوقع اجلغرافـي دون احلاجة �إلى احل�صول
على ت�صريح بذلك� ،شريطة �إخطار الهيئة قبل تقدميه لتلك اخلدمة والتزامه ب�أحكام الئحة
تقدمي خدمة �أنظمة التتبع وحتديد املوقع اجلغرافـي امل�شار �إليها.

الف�صـــل الرابــع
اجلـــزاءات
املــادة ( ) ١٥
يجــوز للهيئــة ف ــي حالة خمالفة �أحكام هذه الالئحة� ،أن تتخذ �أحد اجلزاءات الآتية �أو كلها
بح�سب ما يتنا�سب وحجم املخالفة:

 - ١حت�صيل غرامة مالية ال تتجاوز (� )1000ألف ريال عماين عن كل خمالفة،
وت�ضاعف فـي حالة التكرار.
 - ٢وقــف الت�صري ــح ملدة ال تزيــد على ( )3ثالثة �أ�شهر واتخاذ كافة الإجراءات ملنع
تقدمي اخلدمة.
� - ٣إلغاء الت�صريح.
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وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
�إعـــــــــالن
تعلــن دائــرة امللكي ــة الفكري ــة ع ــن ت�سجي ـ ــل النمــاذج ال�صناعـ ــية وفقــا لأحكام قانـ ــون حق ــوق
امللكيــة ال�صناعية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2008/67
الو�صف املخت�صر باللغة العربية لنموذج �أو ر�سم �صناعي
()21
()22
()11
()15
()45

�سلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجارة وال�صناعـة
وترويج اال�ستثمار
املديريـة العامــة للتجـارة
دائـرة امللكيــة الفكريــــة
()71
()72
()73
()74

()30
()12
()54

رقم الطلبOM/ID/2019/00016 :
تاريخ التقدمي29/9/2019 :

رقم ال�شهادة امل�سجلة
تاريخ الت�سجيل
Loc Cl.:

ت�صنيف لوكارنو
 1ت�شريي �أوتوموبايل كو ,ال تي دي  -جن�سيته �صينية
2
3
 1اييوم � ,ستيف جن�سيته �صيني
2
3
4
1
2
� 1أبو غزالة للملكية الفكرية
2
3
بيانات الأ�سبقية
رقم الأولوية201930215900.1 :
تاريخ الأولوية6/5/2019 :
( )28عدد النماذج فـي الطلب
منوذج �صناعي Car :
املنتج الذي يغطيه الطلب:
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الو�صف املخت�صر باللغة العربية لنموذج �أو ر�سم �صناعي
()21
()22
()11
()15
()45

�سلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجارة وال�صناعـة
وترويج اال�ستثمار
املديريـة العامــة للتجـارة
دائـرة امللكيــة الفكريــــة

ت�صنيف لوكارنو
()71

()72

()73
()74
()30
()12
()54

رقم الطلبOM/ID/2019/00017 :
تاريخ التقدمي30/9/2019 :

رقم ال�شهادة امل�سجلة
تاريخ الت�سجيل
Loc Cl.:

� 1شركة م�سافـي (ذ.م.م) � -إماراتية
2
3
 1روبرت موناجهان  -بريطاين
2
3
4
1
2
� 1أبو غزالة للملكية الفكرية
2
3
بيانات الأ�سبقية
رقم الأولويةD6000190/2019 :
تاريخ الأولوية4/4/2019 :
منوذج �صناعي  )28( Masafi Glass Bottles :عدد النماذج فـي الطلب
املنتج الذي يغطيه الطلب:
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الو�صف املخت�صر باللغة العربية لنموذج �أو ر�سم �صناعي
()21
()22
()11
()15
()45

�سلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجارة وال�صناعـة
وترويج اال�ستثمار
املديريـة العامــة للتجـارة
دائـرة امللكيــة الفكريــــة
()71

()72
()73
()74
()30
()12

رقم الطلبOM/ID/2019/00018 :
تاريخ التقدمي1/10/2019 :

رقم ال�شهادة امل�سجلة
تاريخ الت�سجيل
Loc Cl.:

ت�صنيف لوكارنو
� 1أ  1الفن�س برودكت�س كومباين بي فـي تي ال تي دي  -هندي
2
3
 1فيفك جوبتا  -هندي
2
3
4
1
2
� 1أبو غزالة للملكية الفكرية
2
3
بيانات الأ�سبقية
رقم الأولوية:
تاريخ الأولوية:
منوذج �صناعيENHANCED ANTI :
( )28عدد النماذج فـي الطلب
CLIMB SECURITY FENCE

( )54املنتج الذي يغطيه الطلب:
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�إعــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات الرباءات املقبولة ،وعلى كل ذي م�صلحة احلق فـي
االعرتا�ض �أمام الدائرة خالل ( )120يوما من تاريخ الن�شر وذلك طبقا للمادة ( - 5 - 9ج)
وفقا لأحكام قانون حقوق امللكية ال�صناعية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/67واملادة ()31
من الئحته التنفـيذية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم .2008/105
رمـوز البيانـات الببليوجرافـية
البيان الببليوجرافـي

الرمـــــز

رقم الطلب

21

تاريخ تقدمي الطلب

22

رقم الأ�سبقية

31

تاريخ الأ�سبقية

32

بلد الأ�سبقية

33

ت�سمية االخرتاع

54

الو�صف املخت�صر

57

ا�سم طالب الرباءة

71

ا�سم املخرتع

72

ا�سم املمنوح له احلق فـي امللكية

73
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-1
OM/P/2016/00127 )21(
4/5/2016 )22(
PCT/US2013/076802 )31(
20/12/2013 )32(
US )33(
.) التحكم فـي متغري حفر ذو حلقة مغلقة54(

CLOSED-LOOP DRILLING PARAMETER CONTROL

) يتعلق االخرتاع احلايل بطريقة تو�ضيحية للتحكم فـي57(
جتميعة حفر تت�ضمن ا�ستقبال بيانات قيا�س من م�ست�شعر
واحد على الأقل مقرتن ب�أحد عنا�صر جتميعة احلفر
 ميكن حتديد قيد ت�شغيل جلزء.املو�ضوعة فـي التكوين
 جزئيا على،على الأقل من جتميعة احلفر على �أ�سا�س
. منوذج التكوين وجمموعة من بيانات الإزاحة،الأقل
ميكن توليد �إ�شارة حتكم لتغيري واحد �أو �أكرث من
 جزئيا على،متغريات احلفر لتجميعة احلفر على �أ�سا�س
 ميكن �إر�سال �إ�شارة. بيانات القيا�س وقيد الت�شغيل،الأقل
.التحكم �إلى عن�صر ميكن التحكم به لتجميعة احلفر
An example method for control of a drilling assembly includes
receiving measurement data from at least one sensor coupled to
an element of the drilling assembly positioned in a formation.
An operating constraint for at least a portion of the drilling
assembly may be determined based, at least in part, on a model
of the formation and a set of offset data. A control signal may be
generated to alter one or more drilling parameters of the drilling
assembly based, at least in part, on the measurement data and
the operating constraint. The control signal may be transmitted
to a controllable element of the drilling assembly.

 �إنك،) هاليبورتون اينريجي �سريفـي�سز71(
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ACTIVE WEDGE BARRIER
.) حاجز �إ�سفـيني ن�شط54(
) يتعلق االخرتاع احلايل بنظام حاجز �إ�سفـيني ي�شتمل على57(
، على �سبيل املثال قاعدة �ضحلة،�إطار يو�ضع داخل قاعدة
حاجز �إ�سفـيني ي�شتمل على �أ�صابع لها طرف �أ�سا�س مت�صل
حموريا بالإطار عند جانب �أ�سا�س وع�ضو �إعاقة ميتد ب�شكل
متعامد على الأ�صابع ومت�صل عند �أطراف التهديد بكل �إ�صبع
من الأ�صابع و�آلية ت�شغيل تو�ضع حتت اجلانب العلوي للإطار
ومت�صلة بواحد من الأ�صابع لتحريك احلاجز بني و�ضع غري
مفرود مع و�ضع احلاجز الإ�سفـيني داخل الإطار وو�ضع مفرود
.مع و�ضع حاجز الإعاقة فوق اجلانب العلوي
A wedge barrier system includes a frame to be disposed within
a foundation, for example a shallow foundation, a wedge barrier
comprising fingers having an asset end pivotally connected to
the frame at an asset side and a blocking member extending
perpendicular to the fingers and connected at threat ends of
each of the fingers and a drive mechanism located below the
top side of the frame and connected to one of the fingers to
move the wedge barrier between a non-deployed position with
the wedge barrier disposed inside the frame and a deployed
position with the blocking member located above the top side.

 ال بي،) نيو�ش انوفـي�شينز71(
. ات�ش، ويليام،) نيو�ش72(
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6/7/2016 )32(
NL )33(
.) حتبيب منتجات اليوريا54(

) يتم الك�شف عن طريقة ل�صنع حبيبات منتج اليوريا التي حتتوي على يوريا وملح برتكيز57(
 وميكن �أن تكون الن�سبة العالية املذكورة لتوفـري. مثل كربيتات �أمونيوم اليوريا،عال
 وتتميز حبيبة االخرتاع باحتوائها.كمية من امللح �أعلى من حد ذوبان امللح فـي اليوريا
على �سطح ناعم ال يكون تركيز كربيتات الأمونيوم به عاليا فـي حالة وجود كربيتات
 ووفقا لالخرتاع جند �أنه يتم حتقيق ذلك عن طريق تق�سيم �سوائل.�أمونيوم اليوريا
 وي�ستند هذا التق�سيم �إلى �سوائل حتبيب النهائية ذات حمتوى.التغذية على التحبيب
 و�سائل حتبيب نهائي (يقوم بتحديد ال�سطح) يحتوي،عال مبا فـيه الكفاية من امللح
 فعلى. �أو ال يحتوي على ملح على الإطالق،على حمتوى ملح �أقل من حد ذوبان امللح
 جند �أن ال�سوائل احلبيبية الالنهائية، فـي حالة كربيتات �أمونيوم اليوريا،�سبيل املثال
 وي�شتمل. من كربيتات الأمونيوم٪20 رمبا تكون عبارة عن طني يوريا مع �أكرث من
. �أي �أقل من حد الذوبان،٪20-0 �سائل التحبيب النهائي على كربيتات �أمونيوم وزنها
Disclosed is a method of making a granulate of a urea product comprising urea
and a salt, such as urea ammonium sulfate, having a high content of the salt.
The high content is such as to provide an amount of the salt above the limit
of solubility of the salt in urea. The granulate of the invention is characterized
by having a smooth surface, which, e.g. in the event of urea ammonium
sulfate, is not normally the case for granulate having the aforementioned
high ammonium sulfate content. According to the invention this is realized
by dividing the feed liquids to granulation. This division is based on nonfinal granulation liquids of a sufficiently high content of the salt, and a final
granulation liquid (determining the surface) having a salt content of below the
solubility limit of the salt, or no salt at all. E.g. in the event of urea ammonium
sulfate, the non-final granulation liquids possibly are a slurry of urea and
more than 20 wt.% of ammonium sulfate. The final granulation liquid then
has 0-20 wt.% of ammonium sulfate, i.e. below the solubility limit.

. فـي.) �ستاميكاربون بي71(
 بيرت�س كاثارينا جريالخ،) �سون�س72(
 �ستيفان هيندريك�س،�شاف�سما

STAMICARBON B.V.
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�إعــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية املقبولــة وفق ــا لأحكــام
قانـون (نظـام) العالمـات التجاريـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�صـادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم96963 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
العيادات طبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دانة جمان الذهبية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2015/8/١٠ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم103524 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خمابز.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صغري البلبل للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2016/٧/١٠ :

-74-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1443

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم104770 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تف�صيل وخياطة املالب�س الن�سائية العربية وغري العربية ،خياطة مالب�س ن�سائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الراقي املتكاملة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2016/9/٢١ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم121309 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س اجلاهزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة يا�سر اليافعي الدولية و�شركائه للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/٨/١٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم137489 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للعطور وم�ستح�ضرات التجميل و�صابون الزينة
والبخور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شواطي اجلنوب للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/7/٩ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم137921 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حمالت البقالة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سرب اخلليج املتكاملة �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/7/٢٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152354 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأحذية امللكية املعتمدة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153598 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عامل البحار املتحدة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/٣/٢٠ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154188 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع البوظة والآي�س كرمي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ح�سام خالد لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/٤/٧ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم102406 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جتارة املالب�س اجلاهزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املهمة احلرة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2016/5/8 :

-78-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1443

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140406 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييا ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو
املتنقلة القانيات ،خدمات املطاعم (خدمات تقدمي الوجبات وامل�شروبات) ،خدمات مطاعم
اخلدمة الذاتية (خدمات تقدمي الوجبات وامل�شروبات) ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات
اخلفيفة (خدمات تقدمي الوجبات وامل�شروبات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حـلول الأعمال العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/2 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148204 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تلميع �سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :البحر ال�صامت للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/31 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144778 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات مقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إجناز الدولية للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/31 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150995 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أنوار �صحم للتجارة �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/١٤ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152303 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
رعاية و�إدارة والإ�شراف على الريا�ضات الإلكرتونية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اللجنة العمانية للألعاب والريا�ضات الإلكرتونية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154837 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مغ�سلة للغ�سيل اجلاف.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النجم ال�ساطع للم�شاريع الرائدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/11 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150356 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غاية الأخوة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/٢٣ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150686 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب(بيع الع�صائر وامل�شروبات الباردة) ،خدمات الكافترييات(بيع
الع�صائر وامل�شروبات الباردة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الياقوت للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/٦ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153919 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع مواد البناء واملواد ال�صحية واملواد الكهربائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة العمود للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/٣/٢٩ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154298 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للقرطا�سية والأدوات املكتبية ،البيع بالتجزئة فـي
املتاجر املتخ�ص�صة للكتب اجلديدة وال�صحف واملجالت (مكتبة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :احتاد �إبراء احلديثة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١٤ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152369 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حمــل ع ــر�ض املنتج ــات الغذائية مثل املعجنــات ،احللويات ،الع�صائــر ،منتجات �أ�سرية
وغريها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع التميمي املطورة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/٢/٣ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154071 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تركيب معدات املطابخ.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دار ال�شموخ احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/٤ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154073 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركز جتاري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عامل التفوق العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/٤ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154074 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة بحرية ال�شوكوالتة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/٤ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154075 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
منتجات املخابز.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املر�ساه اال�سرتاتيجيا والتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/٤ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154076 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التمويــن بالطع ــام وال�ش ــراب ،خدم ــات الكافترييـ ــات ،خدم ــات
املطاعــم ،تزيني الطعــام.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة احلجاب الذهبي للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/٤ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154077 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدم ــات النق ــل الرتي ــاد الأماكـ ــن ال�سياحي ــة ،ترتي ــب
الرحالت ال�سياحية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جوهرة عربي للم�شاريع ال�شاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/٤ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154086 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العيادات الطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة الأمزون الطبية احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/٥ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154087 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري مالعب التن�س ،ت�أجري املالعب الريا�ضية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ح�سن بن خمي�س بن زهران احلرا�صي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/٥ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154088 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات بزموث لغايات �صيدالنية ،فحم لغايات �صيدالنية� ،أقرا�ص مطيبة لغايات
�صيدالنية ،مراهم ل�سعة الربد لغايات �صيدالنية ،م�ستح�ضرات �صيدالنية ،م�ستح�ضرات
�صيدالنية كل�سية ،م�ستح�ضرات كيميائية �صيدالنية ،م�ستح�ضرات �صيدالنية لعالج
حروق ال�شم�س ،عالجات مه�ضمة لغايات �صيدالنية� ،أثريات لغايات �صيدالنية� ،أوراق �شجر
الكافور لغايات �صيدالنية ،غ�سوالت لو�شن ,لغايات �صيدالنية� ،سكر احلليب للأغرا�ض
ال�صيدالنية� ،أقرا�ص دواء لغايات �صيدالنية ،مراهم لغايات �صيدالنية ،م�ستح�ضرات
�صيدالنية للعناية بالب�شرة ،م�ستح�ضرات �صيدالنية لعالج ق�شرة الر�أ�س ،كب�سوالت لغايات
�صيدالنية ،خالت ا�سيتات لغايات �صيدالنية� ،أحما�ض لغايات �صيدالنية ،يوديدات لغايات
�صيدالنية ،م�ستح�ضرات ال�صبار للأغرا�ض ال�صيدالنية ،كحول لال�ستخدام ال�صيديل،
م�ستخل�صات نباتية لغايات �صيدالنية ،م�ستح�ضرات �صيدالنية مغذية للأغرا�ض الطبية
واال�ست�شفائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العطاء املتكامل الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/٥ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154089 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اال�ست�شارات املعمارية ،الهند�سة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دلتا لال�ست�شارات الهند�سية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/٥ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154091 :
فـي الفئة  7من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�آالت تن�ضيد حروف الطباعة ،الطباعة� ،صناديق للقوالب ت�ستخدم فـي الطباعة� ،آالت �صب
حروف الطباعة� ،أجهزة حتبري لآالت الطباعة� ،أ�سطوانات لآالت الطباعة ،قوالب ت�ستخدم
فـي الطباعة� ،آالت الطباعة ال�صناعية النافثة للحرب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ركن الأ�صالة للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/٥ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154092 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلويات �سكرية ،حلويات ،احللوى العمانية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حرفه للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/٥ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154095 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�صميم برامج حا�سوبية(البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�ص�صة لأجهزة احلا�سب الآيل
والربامج الغري املعدة كطلب العميل).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �أنظمة جمع البيانات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/٥ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154096 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم ،خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ركن املزن املا�سية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/٥ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154097 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلويات لتزيني �أ�شجار عيد امليالد ،ب�سكويت ،ب�سكويت من ال�شعري املنبت امللت ،حلويات
بالنعناع ،كعك.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زينب بنت نا�صر بن خمي�س الفار�سي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/٥ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154100 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع �أنابيب النفط والغاز ومعدات حفر �آبار النفط والغاز.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ر�أ�س احلمراء
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/٥ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154101 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حالوة طحينية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة املتخ�ص�صة للأغذية املتكاملة (املنطقة احلرة ب�صاللة)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/٥ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154102 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :البارون العاملية للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/٥ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154104 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س اجلاهزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو هزاع املعمري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/٥ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154105 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب(�شركات جتهيز الطعام (متوين و�إعا�شة) ،معاجلة خملفات
الطعام).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بنك الطعام العماين (دائمة)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/٥ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154108 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات احلمامات العامة للأغرا�ض ال�صحية ،خدمات احلمامات الرتكية ،خدمات
�صالونات التجميل ،خدمات ت�سريح ال�شعر ،امل�ساج التدليك ،العالج الطبيعي ،العناية
ب�أظافر اليدين ،خدمات احلمامات البخارية ،خدمات العناية باجلمال� ،إزالة ال�شعر
بال�شمع ،ثقب اجل�سد ،ت�أجري �أجهزة ت�صفيف ال�شعر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة موزة ال�شاملة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/٥ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154109 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيم املعار�ض لغايات جتارية �أو دعائية ،تنظيم معار�ض مهنية لغايات جتارية و�إعالنية،
وتنظيم احلفالت وامل�ؤمترات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مكني للأعمال املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/٥ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154111 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ق�ضبان معدنية للحام(م�صنوعات معدنية �أخرى مثل� :أ�سياخ اللحام والأطر املعدنية
وال�سال�سل واجلنازير و�أجرا�س ومرا�س ال�سفن و�أدوت تثبيت خطوط ال�سكك احلديدة)،
�أ�شرطة معدنية لأغرا�ض الربط(م�صنوعات معدنية �أخرى مثل� :أ�سياخ اللحام والأطر
املعدنية وال�سال�سل واجلنازير و�أجرا�س ومرا�س ال�سفن و�أدوت تثبيت خطوط ال�سكك
احلديدة)� ،أطر معدنية للأبواب(م�صنوعات معدنية �أخرى مثل� :أ�سياخ اللحام والأطر
املعدنية وال�سال�سل واجلنازير و�أجرا�س ومرا�س ال�سفن و�أدوت تثبيت خطوط ال�سكك
احلديدة)� ،ألواح �إطارية معدنية للأبواب(م�صنوعات معدنية �أخرى مثل� :أ�سياخ اللحام
والأطر املعدنية وال�سال�سل واجلنازير و�أجرا�س ومرا�س ال�سفن و�أدوت تثبيت خطوط
ال�سكك احلديدة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امل�سكري و�شركائه للخدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/٥ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154112 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري ف�ساتني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبراج �صاللة اجلديدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/٥ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154127 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البطاقات وال�شرائح الإلكرتونية البنكية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الربوج العاملية للحلول الذكية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/٦ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154132 :
فـي الفئة  14من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جموهرات(�صنع احللي واملجوهرات من املعادن الثمينة �أو من الأحجار الكرمية ،البيع
بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للذهب واملجوهرات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأجماد ال�شاخمة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/٦ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154133 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�صنيع وبيع ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املي�س لل�سيارات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/٦ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154134 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دنيا املقاهي ال�شاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/٦ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154138 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تركيب ومتديد �أنابيب ال�صرف ال�صحي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املهند�س املبدع للم�شاريع العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/٦ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154140 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�شراق نظائر اخلري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/٦ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154141 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري العقارات(�إدارة املباين اململوكة �أو امل�ؤجرة) ،خدمات وكاالت العقارات(�إدارة
املباين اململوكة �أو امل�ؤجرة) ،تثمني العقارات (�إدارة املباين اململوكة �أو امل�ؤجرة) ،التقييم
املايل ،الت�أمني والأعمال امل�صرفية والعقارات�(,إدارة املباين اململوكة �أو امل�ؤجرة)� ،إدارة
العقارات(�إدارة املباين اململوكة �أو امل�ؤجرة) ،مكاتب العقارات وال�شقق ال�سكنية(�إدارة املباين
اململوكة �أو امل�ؤجرة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الوالية للتنمية والتطوير
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/٦ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154143 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�صميم �أنظمة حا�سوب ،خدمات ا�ست�شارية فـي ت�صميم مواقع الإنرتنت ،خدمات م�صادقة
امل�ستخدم با�ستخدام التكنولوجيا ملعامالت التجارة الإلكرتونية ،خدمات اال�ست�شارة فـي
جمال التكنولوجيا ،خدمات اال�ست�شارة فـي جمال تكنولوجيا احلا�سوب ،خدمات الوقاية
من الفريو�سات احلا�سوبية ،ت�صميم برامج حا�سوبية ،جهات خارجية موردة للخدمات فـي
جمال تكنولوجيا املعلومات ،خدمات اال�ست�شارة فـي جمال الأمن على الإنرتنت ،من�صات
تكنولوجيا املعلومات كخدمات  ,PaaSخدمات اال�ست�شارة فـي جمال �أمن البيانات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع احلو�سني الوطنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/٦ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154167 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املواد الغذائية وم�ستلزمات منزلية (�سوبر ماركت).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امل�شاريع العمالقة ال�شاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/٧ :
-100-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1443

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154196 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
احللويات ال�سكرية� ،سندوي�شات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع جند احلديثة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/4/٧ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154239 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شا�شات عر�ض �أجزاء حا�سوب ،برامج مراقبة برامج حا�سوب ،ف�أرة �أدوات طرفية للحا�سوب،
قارئات حروف ب�صرية ،و�سائط تخزين بيانات ب�صرية� ،أقرا�ص ب�صرية ،طابعات ت�ستخدم
مع �أجهزة احلا�سوب ،وحدات معاجلة مركزية معاجلات ،قارئات معدات معاجلة بيانات،
كوابح �أمان بخالف امل�ستخدمة ملقاعد املركبات ومعدات الألعاب الريا�ضية ،ما�سحات
معدات معاجلة بيانات ،م�سجالت الكا�سيت� ،أجهزة ت�شغيل الأقرا�ص املدجمة ،م�شغالت
الأقرا�ص لأجهزة احلا�سوب ،ق�ضبان مكهربة لتثبيت الأ�ضواء الك�شافة� ،أجهزة ترجمة
�إلكرتونية جيبية ،بطاقات بيانية �إلكرتونية للب�ضائع� ،أجهزة �إ�ضاءة وم�ضية للت�صوير
الفوتوغرافـي ،بطاقات الدارات املتكاملة بطاقات ذكية ،مفكرة فـي �شكل حا�سوب �صغري،
لوحات �إعالنات �إلكرتونية ،حا�سبات جيب ،كبالت ت�شغيل للمحركات� ،شا�شات فيديو ،هواتف
فيديو ،برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل� ،أجهزة مالحة للمركبات حا�سوب طبلوين،
هواتف حممولة ،لبادات الف�أرة ،م�ساند ر�سغ لال�ستخدام مع �أجهزة احلا�سوب ،برامج �ألعاب
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حا�سوب� ،سماعات الر�أ�س ،كوابح �إ�ضاءة� ،أجهزة نداء ال�سلكي� ،أجهزة اال�ستقبال والإر�سال،
حتميل نغمات للهواتف النقالة ،حتميل ملفات ال�صور� ،أجهزة نظام حتديد املواقع العاملي
 ،GPSحوا�سيب حممولة ،حقائب مكيفة للحوا�سب املحمولة� ،أكمام للحوا�سب املحمولة،
�إطارات �صور �إلكرتونية ،تطبيقات برجميات احلا�سوب ،قابلة للتنزيل ،قارئات كتب
�إلكرتونية ،هواتف ذكية ،جهاز مراقبة الأطفال ،جهاز مراقبة الأطفال بالفيديو� ،أغطية
عد�سات ،حوا�سيب لوحية ،بطاقات بال�ستيكية للمفاتيح ،م�شفرة ،نظارات ثالثية الأبعاد،
بطاقات ذاكرة لأجهزة �ألعاب الفيديو ،هواتف خلوية ،الفتات رقمية� ،أغلفة للهواتف
الذكية ،حافظات للهواتف الذكية ،دعامات للت�صوير الذاتي �أحادية الأرجل ويدوية
اال�ستعمال� ،أغ�شية واقية خم�ص�صة ل�شا�شات احلوا�سيب ،مكرب ال�صوت الفرعي� ،سماعات
الواقع االفرتا�ضي� ،سبورة تفاعلية �إلكرتونية� ،شا�شات �إلكرتونية رقمية ،حوا�سيب
الزبون النحيف ،حوا�سيب ميكن ارتدا�ؤها� ،شا�شات لعر�ض الفيديو ميكن ارتدا�ؤها� ،أجهزة
لإ�سقاط لوحات املفاتيح االفرتا�ضية� ،ضمادة (ح�شوة) للأذن خا�صة ل�سماعات الر�أ�س،
املايك (ملحقات الكمبيوتر) ،منظم رقمي للتحكم باحلرارة ،مقاب�س كهربائية ،برجميات
لألعاب الكمبيوتر قابلة للتحميل ،م�شاعل الإنقاذ غري متفجرة وغري نارية ،من�صات
مالئمة للكمبيوتر املحمول� ،سماعات االت�صاالت عن بعد ،جم�سمات وقوف ال�سيارات،
طابعات للتذاكر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأفراد للإدارة التكاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١٠ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154253 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
العالج الطبيعي(مراكز ت�أهيل متخ�ص�صة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبابيل بركاء �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١١ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154254 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مالب�س جاهزة (البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للمالب�س اجلاهزة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اخلليج الأول للتجارة واخلدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١١ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154257 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ورق ،ورق مقوى� ،صناديق قبعات من الورق املقوى ،قوالب للتزيني للأطعمة وامل�شروبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فخامة الورد �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١١ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154259 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
(وكاالت الأعمال التجارية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ر�ستمي و�شركاه للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١١ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154260 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي(املقاهي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زهور اخلزامي الفواحة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١١ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154261 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الطباعة الرقمية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ب�صمة فن للطباعة الرقمية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١١ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154262 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إ�صالح وجتميع وت�صنيع وتركيب �أنظمة التربيد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �سلطان الكعبي العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١٢ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154263 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة و�إ�صالح ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كواكب ملا وراء البحار للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154270 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ضابي وادي �صاللة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١٢ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154271 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النقل اجلوي ،حجز مقاعد ال�سفر ،احلجز للنقل ،احلجز لل�سفر ،النقل اللوجي�ستي،
ترتيب ت�أ�شريات ال�سفر ووثائق ال�سفر للأ�شخا�ص امل�سافرين �إلى اخلارج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ت�شكيلة الطريان
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154272 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إ�شراقة البحر
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١٣ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154277 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للنظارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شباب احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154279 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ملمع �أظافر ،م�ستح�ضرات مكياج ،ملونات لل�شعر ،م�ستح�ضرات جتعيد ال�شعر ،رمو�ش
م�ستعارة ،م�ستح�ضرات جتميل للرمو�ش.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز البحرية لل�صحة والتجميل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١٣ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154280 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تهاين ال�سيابي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154281 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع باجلملة للعطور وم�ستلزمات التجميل ،البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
للعطور وم�ستح�ضرات التجميل و�صابون الزينة والبخور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خليل املخيني للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١٣ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154283 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حمل ت�سوق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الرفادة احلديثة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١٤ :

-110-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1443

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154285 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�صميم الديكور الداخلي ،الت�صميم ال�صناعي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :االبتكار للت�صميم �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١٤ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154286 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حمل بيع مالب�س وملحقاتها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سهام للت�صميم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١٤ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154291 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شاي ،خبز بدون خمرية ،بوظة ،قهوة ،م�شروبات كاكاو باحلليب ،م�شروبات �شوكوالتة
باحلليب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سراب القريب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١٦ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154295 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع مواد البناء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأخري للأدوات املعدنية واحللول
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١١ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154297 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة لأجهزة ومعدات الطاقة ال�شم�سية ،البيع باجلملة
للأدوات الكهربائية ومتديداتها باجلملة ،البيع باجلملة للآالت احلا�سبة والإح�صائية
والكتابية ومعدات املكاتب ولوازمها ،البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة لآالت ومعدات
امل�صانع ،البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للأدوات الكهربائية ومتديداتها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دلتا للكهرباء واخلدمات الهند�سية احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١١ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154304 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :روافد احل�ضارة املتميزة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154305 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو تيمور الكندي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١٣ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154307 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات مكاتب ت�أمني الإقامة الفنادق والنزل ،التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات بيوت
االعتكاف ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،توفري ت�سهيالت �أرا�ضي خميمات ،خدمات
املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات ،ت�أجري �أماكن الإقامة امل�ؤقتة ،خدمات النزل ،خدمات
�أماكن �إقامة ال�سياح ،خدمات الفنادق ،خدمات دور احل�ضانة النهارية ،خدمات املطاعم،
حجز النزل ،احلجز فـي الفنادق ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم تقدمي
الوجبات اخلفيفة� ،إيواء احليوانات ،خدمات احلانات البارات ،خدمات خميمات العطالت
�أماكن �إقامة ،ت�أجري املباين املتنقلة ،حجز �أماكن الإقامة امل�ؤقتة ،خدمات الفنادق ال�صغرية
املوتيالت ،ت�أجري الكرا�سي واملوائد وبيا�ضات املوائد والأواين الزجاجية ،ت�أجري غرف
االجتماعات ،ت�أجري اخليم ،ت�أجري �أجهزة الطبخ ،ت�أجري �آالت توزيع املاء ال�صالح لل�شرب،
ت�أجري �أجهزة الإ�ضاءة غري تلك املخ�ص�صة للم�سارح وا�ستوديوهات التلفزة ،نحت على
الأغذية ،خدمات اال�ستقبال فـي �أماكن الإقامة امل�ؤقتة �إدارة حاالت الو�صول واملغادرة،
خدمات مطاعم وا�شوكو ،خدمات مطاعم معكرونة �أودون و�سوبا ،تزيني الطعام ،تزيني
الكيك (الكاتو) ،معلومات ون�صائح تتعلق بتح�ضري الوجبات ،خدمات الطهاة ال�شخ�صية
�إعداد �أطباق ووجبات منزلية �أو خا�صة تتمثل فـي الت�سوق والطهي ح�سب ما ينا�سب
امل�ستهلك ،خدمات �صالة ال�شي�شة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة التطوير واال�ستثمار امل�ستدام
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154309 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ق�صر املن�سوجات ،النجارة ،خياطة املالب�س ،معاجلة الن�سيج بالكي الدائم� ،صقل الأحذية،
�صباغة اجللد ،تف�صيل املالب�س ،معاجلة الأقم�شة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ك�سوة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١٣ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154312 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مالب�س(بيع املالب�س اجلاهزة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ر�شا املدين للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154315 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي واملطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الودائع الذهبية احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١٥ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154316 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع نظارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اخلليج الذهبي احلديث �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154320 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم تقدمي
الوجبات اخلفيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رح ـ ــال لـ ـلأعمال ال ـ ـ ــدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١١ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154323 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري ال�سيارات ،النقل بال�سيارات ،خدمات قيادة ال�سيارات ،خدمات ال�سيارات (بيع
ال�سيارات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سفري لل�سيارات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١٤ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154324 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع �أ�ضواء الطريف للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١٢ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154325 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خامات حديدية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة م�سقط لإنتاج احلديد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154326 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أحالم وعايدة العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١٣ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154328 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الإن�شاء ،ا�ست�شارات �إن�شائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املدينة للأعمال واال�ست�شارات الهند�سية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154329 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأكادمييات للرتبية والتعليم ،خدمات حدائق املالهي ،خدمات الت�سلية ،تدريب احليوانات،
ت�أجري معدات الت�صوير ال�سينمائي ،خدمات امل�ضيف ،خدمات �ستوديوهات �صناعة الأفالم
ال�سينمائية ،تقدمي عرو�ض ال�سريك ،تنظيم املباريات �أو املناف�سات للتعليم �أو الرتفيه،
دورات درا�سية باملرا�سلة ،الرتبية البدنية ،ت�أجري م�شاهد العر�ض ،و�سائل اال�ستجمام توفري،
الرتفيه بالراديو ،ن�شر الن�صو�ص خالف ن�صو�ص الدعاية والإعالن ،خدمات الرتبية
والتعليم ،ت�أجري م�سجالت ال�صوت ،ت�أجري الأفالم ال�سينمائية� ،إنتاج الأفالم  ,بخالف
الأفالم الإعالنية ،تعليمات الريا�ضة البدنية ،خدمات مكتبات الإعارة ،ن�شر الكتب ،ت�أجري
�أجهزة الراديو والتلفزيون� ،إنتاج برامج الراديو والتلفزيون ،تقدمي عرو�ض املنوعات،
خدمات االورك�سرتا ،الإنتاج امل�سرحي� ،إنتاج العرو�ض امل�سرحية ،الرتفيه التلفزيوين،
ت�أجري م�شاهد م�سرحية ،خدمات حدائق احليوانات ،توفري ت�سهيالت ريا�ضية ،تزويد
العار�ضني للفنانني ،خدمات املكتبات املتجولة ،توفري جتهيزات الكازينوهات للمقامرة،
خدمات النوادي للرتفيه �أو التعليم ،تنظيم و�إدارة ندوات ،تنظيم و�إدارة امل�ؤمترات،
تنظيم و�إدارة االجتماعات ،خدمات الدي�سكو ،معلومات عن الرتبية والتعليم ،االمتحانات
التعليمية ،معلومات عن الرتفيه ،تنظيم املعار�ض لغايات ثقافية �أو تعليمية ،خدمات
املراهنة ،توفري ت�سهيالت لعبة الغولف ،خدمات النوادي ال�صحية تدريبات اللياقة البدنية
وال�صحية ،خدمات مع�سكرات العطالت للرتفيه ،عر�ض متثيليات حية ،عرو�ض �سينمائية،
مدار�س احل�ضانة ،تنظيم املباريات الريا�ضية ،تنظيم حفالت ترفيه ،التدريب العملي
عر�ض ،توفري جتهيزات املتاحف عر�ض ومعار�ض ،خدمات �ستديوهات الت�سجيل ،معلومات
عن اال�ستجمام ،ت�أجري معدات الغط�س ،ت�أجري معدات الريا�ضة عدا املركبات ،ت�أجري
مرافق اال�ستادات ،ت�أجري امل�سجالت التلفزيونية باحلافظات ال�شريطية ،ت�أجري �أ�شرطة
الفيديو ،تنظيم و�إدارة احللقات الدرا�سية ،خدمات املع�سكرات الريا�ضية ،تنظيم و�إدارة
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الندوات ،توقيت املنا�سبات الريا�ضية ،التعليم فـي املدار�س الداخلية ،تنظيم و�إدارة ور�شات
العمل تدريب ،تنظيم م�سابقات اجلمال ،حجز املقاعد للعرو�ض امل�سرحية� ،إعادة ت�سجيل
ال�صوت ،التعليم الديني ،تنظيم اليان�صيب ،تنظيم احلفالت الراق�صة ،تنظيم العرو�ض
خدمات متعهدي احلفالت ،تقدمي خدمات قاعات الت�سلية ،ت�أجري معدات �إر�سال وا�ستقبال
ال�صوت ،ت�أجري �أجهزة الإ�ضاءة للم�سارح �أو �ستوديوهات التلفزيون ،ت�أجري مالعب التن�س،
ت�أجري كامريات الفيديو ،الن�شر املكتبي الإلكرتوين ،كتابة ن�صو�ص ال�سيناريوهات لغايات
غري �إعالنية� ،إعداد �أ�شرطة الفيديو ،ن�شر الكتب وال�صحف الإلكرتونية على الإنرتنت،
ترجمة الأفالم ،خدمات الألعاب املقدمة مبا�شرة من �شبكة حا�سوب ،خدمات الكاروكي،
خدمات الت�أليف املو�سيقي ،نوادي ليلية ،توفري املطبوعات الإلكرتونية الفورية غري
القابلة للتنزيل ،تقدمي التقارير امل�صورة ،الت�صوير الفوتوغرافـي ،التوجيه املهني ن�صائح
تعليمية �أو تدريبية ،خدمات مرا�سلي الأنباء ،الرتجمة ،تف�سري لغة الإ�شارة ،ت�سجيل
�أ�شرطة الفيديو ،الت�صوير بامليكروفيلم ،خدمات وكاالت التذاكر ترفيه ،كتابة الن�صو�ص،
تنظيم و�إدارة احلفالت املو�سيقية ،خدمات اخلط ،خدمات العرو�ض بخالف ما كان منها
لغايات الدعاية والإعالن ،عرو�ض الأزياء لأغرا�ض الرتفيه تنظيم� ،إر�شاد التدريب،
ت�أجري املالعب الريا�ضية ،خدمات مقدم الأغاين ،خدمات مرتجم اللغة ،خدمات املدرب
ال�شخ�صية تدريبات اللياقة املدنية� ،إجراء ف�صول اللياقة البدنية� ،إعادة التدريب املهني،
�إنتاج املو�سيقى ،ت�أجري اللعب ،ت�أجري معدات اللعب ،خدمات التعليم التي توفرها املدار�س،
توفري املو�سيقى غري ال�شبكية ،غري متاحة للتنزيل ،توفري الفيديوهات غري ال�شبكية،
غري متاحة للتنزيل ،الإر�شاد ،تنظيم وعقد منتديات تعليمية املبا�شرة ،كتابة كلمات
الأغاين ،كتابة ال�سيناريوهات التلفزيونية وال�سينمائية ،تنظيم جوالت برفقة مر�شدين
�سياحيني ،خدمات التدريب التي توفرها �أجهزة متثيلية ،توفري الأفالم غري القابلة
للتنزيل من خالل خدمات بث الفيديو بح�سب الطلب ،توفري الربامج التلفزيونية غري
القابلة للتنزيل من خالل خدمات بث الفيديو بح�سب الطلب ،تعليم ال�سادو تعليم مرا�سم
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تقدمي ال�شاي ،تعليم الأيكيدو ،ت�أجري عمل فني ،ت�أجري حو�ض داخلي للأحياء املائية،
ترتيب رحالت الت�سلق برفقة دليل ،معرفة كيفية النقل تدريب ،تنظيم �أحداث كوزبالي
الرتفيه ،اخلدمات الثقافية �أو التعليمية �أو الرتفيهية التي تقدمها املعار�ض الفنية،
خدمات تعليمية مقدمة من ذوي االحتياجات اخلا�صة ،تعليمات اجلودو ،فح�ص ثقافـي
لت�أهيل الطيارين لطائرات بدون طيار ،خدمات هند�سية �صوتية للمنا�سبات ،خدمات
حترير الفيديو للمنا�سبات ،خدمات فني �إ�ضاءة للمنا�سبات� ،إخراج الأفالم بخالف �أفالم
الإعالنات ،تزويد امل�ستخدمني مبراجع لأغرا�ض الرتفيه �أو الثقافة ،توفري ت�صنيفات
للم�ستخدم للأغرا�ض الثقافية �أو الرتفيهية ،ا�ستئجار املدربني ،خدمات تقييم اللياقة
البدنية لأغرا�ض التدريب ،ر�سم الوجه.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جامعة نزوى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١٦ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154330 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي(مقهى ومطعم) ،خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ب ــن �سل ـ ـ ــمان البلو�ش ــي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154331 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
(تف�صيل وخياطة العبايات الن�سائية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خرزة وخيط املميزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١٢ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154333 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شاالت ،قم�صان ،مالب�س ،قبعات ،مالب�س جاهزة ،بنطلونات ،مالب�س خارجية� ،أو�شحة،
�شاالت من الفرو ،جالبيات مالب�س ،معاطف ،مالب�س للمواليد ،عباءات ن�سائية ،مالب�س
ن�سائية داخلية ،مالب�س تقليدية ،مالب�س مطرزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ق�صر اجلوري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154336 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الفواكه واخل�ضراوات الطازجة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيت املدائن احلديثة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١٤ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154337 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خامات حديدية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة م�سقط لل�صناعات احلديدية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١٣ :

-124-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1443

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154339 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري �أجهزة حا�سوب ،برجمة احلا�سوب ،ت�صميم برامج حا�سوبية ،حتديث برامج حا�سوب،
ا�ست�شارات فـي جمال ت�صميم وتطوير �أجهزة احلا�سوب ،ت�أجري برامج حا�سوب ،ا�سرتجاع
بيانات احلا�سوب� ،صيانة برامج حا�سوب ،حتليل �أنظمة حا�سوب ،ت�صميم �أنظمة حا�سوب،
ن�سخ برامج احلا�سوب� ،إن�شاء و�صيانة املواقع على �شبكة الإنرتنت للآخرين ،تفعيل
مواقع الإنرتنت ،حتميل برامج حا�سوبية ،ا�ست�شارات فـي الربجميات احلا�سوبية ،خدمات
الوقاية من الفريو�سات احلا�سوبية ،توفري �أجهزة بحث فـي الإنرتنت ،مراقبة �أنظمة
احلا�سوب بالتداول عن بعد ،خدمات ا�ست�شارية فـي ت�صميم مواقع الإنرتنت ،تخزين
�إلكرتوين للبيانات ،توفري معلومات عن التكنولوجيا والربجمة احلا�سوبية عن طريق
مواقع الإنرتنت ،احلو�سبة ال�سحابية ،خدمات اال�ست�شارة فـي جمال تكنولوجيا احلا�سوب،
مراقبة نظم احلا�سوب للك�شف عن الأعطال ،خدمات اال�ست�شارة فـي جمال �أمن البيانات،
تطوير الربجميات فـي �إطار ن�شر الربجميات ،تطوير النظام الأ�سا�سي للكمبيوتر ،خدمات
م�صادقة امل�ستخدم با�ستخدام التكنولوجيا ملعامالت التجارة الإلكرتونية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أحلى الو�صائف للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١١ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154342 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ع�صائ ــر فواكـ ــه (حم ــالت بيــع الع�صائ ــر) ،ع�صائ ــر خ�ض ــراوات
م�شروب ــات(,حمالت بيــع الع�صائر).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مهند بن كمال حيدر للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١٤ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154345 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حجز مقاعد ال�سفر(حجز تذاكر ال�سفر) ،احلجز لل�سفر(حجز تذاكر ال�سفر).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سفريات مرمول الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١٤ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154346 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صناعة �أكاليل الزهور ،تن�سيق الزهور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فخامة الورد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١١ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154348 :
فـي الفئة  14من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عقارب ال�ساعات� ،ساعات كبرية ،بندول �ساعات كبرية و�ساعات� ،أجزاء �أ�سطوانية ل�ساعات
احلائط و�ساعات اجليب واليد� ،أ�ساور جموهرات� ،ساعات يد� ،أحزمة ل�ساعات اليد ،وجوه
ال�ساعات املدرجة �صناعة ال�ساعات الكبرية وال�ساعات عموما� ،آليات ال�ساعات� ،سال�سل
�ساعات ،كرونوغرافات م�ؤقتات م�سجلة� ,ساعات ،علب �ساعات� ،ساعات ،نواب�ض �ساعات،
مثبتات ل�ساعات احلائط و�ساعات اجليب واليد ،علب لل�ساعات ،علب لإهداء ال�ساعات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الفهد الذهبية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١٦ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154354 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غ�سيل وكي املالب�س(الغ�سيل اجلاف).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :البيدق املتحدة للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154356 :
فـي الفئة  21من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أدوات ر�ش ،مر�شات ،زجاجات� ،أوعية زهور ،مزهريات ،بخاخات عطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فخامة الورد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١١ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154361 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أع�شاب بحرية توابل ،با�ستا ،عجينة لوز ،يان�سون ،يان�سون جنمي ،حلويات لتزيني
�أ�شجار عيد امليالد ،منقوعات غري طبية ،منكهات للقهوة ،م�ستح�ضرات منكهة للطعام،
توابل بودرة ،خبز بدون خمرية ،ملح حلفظ املواد الغذائية ،قر�شلة بق�سماط ،ب�سكويت،
ب�سكويت من ال�شعري املنبت امللت ،حلويات بالنعناع ،حلويات �سكرية ،كعك الوفل ،خبز
بان ،كاكاو ،قهوة ،بن غري حمم�ص ،م�ستح�ضرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة ،كعك،
قرفة تابل ،براعم نبات الكرب املخللة ،كارميل �سكاكر ،كري بهار ،م�ستح�ضرات احلبوب،
علكة لي�ست لغايات طبية ،هندباء برية بدائل للقهوة� ،شاي� ،شوكوالتة ،مرزبانية ،كب�ش
قرنفل تابل ،توابل ،حلويات ،رقائق ذرة ،ف�شار حب الذرة ،م�ستح�ضرات لتكثيف الكرمية
املخفوقة ،بوظة ،فطائر حمالة بانكيك ،خال�صات للمواد الغذائية عدا اخلال�صات
الأثريية والزيوت العطرية ،ملح ،عوامل تغليظ لطهي املواد الغذائية ،كركم ،حمليات
طبيعية ،بهارات ،خبز زجنبيل ،فلفل حلو ،دقيق للطعام ،دقيق البقول ،دقيق ذرة ،دقيق
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اخلردل ،دقيق ال�شعري ،دقيق �صويا ،طحني قمح ،ن�شا للطعام ،خمائر للعجني� ،أقرا�ص
�سكرية حلويات ،بتي فور كعك� ،سكر ،منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية ،م�سحوق
كعك ،عجينة كعك ،زجنبيل تابل ،عوامل متا�سك املثلجات ال�صاحلة للأكل ،ثلج طبيعي �أو
�صناعي ،ثلج للمركبات املنع�شة ،جلوكوز لأغرا�ض الطهي ،دابوق غلوتني ,معد لل�صناعات
الغذائية ،برغل للطعام الب�شري ،خل ،كت�شاب �صل�صة ،م�شروبات كاكاو باحلليب،
م�شروبات قهوة باحلليب ،م�شروبات �شوكوالتة باحلليب ،مواد تخمري ،خمرية ،مواد
متا�سك ال�سجق ،معكرون معجنات ،معكرونة ،ذرة مطحونة ،ذرة حمم�صة ،خبز ،مالتوز
�سكر امللت ،دب�س للطعام ،قطر ال�سكر ،نعناع للحلويات ،ع�سل نحل� ،شعري مق�شر ،خردل،
جوز الطيب ،نودلز معكرونة رقيقة ،فطائر ،معجنات� ،شعري مطحون� ،سندوي�شات ،قطع
حلوى حلويات ،ب�سكويت بالزبدة ،خبز افرجي ،فلفل توابل ،بيتزا ،فلفل ،دقيق بطاطا،
مهلبية ،برالني حلوى اللوز �أو اجلوز ،رافيويل� ،سو�س حلويات� ،أرز ،زعفران توابل� ،ساغو،
�صل�صات توابل ،نكهة الكرف�س� ،سميد� ،شربات مثلجات� ،سباغيتي معكرونة رفيعة ،تابيوكا،
دقيق التابيوكا ،تورتات كيك بالفواكه ،منكهات الفانيال لغايات مطبخية ،فانيلني بديل
للفانيال� ،شعريية نودلز ،فطائر حلم ،معجنات مقطعة ،مطريات حلوم للغايات املنزلية،
مثلجات �صاحلة للأكل ،م�ساحيق ل�صنع املثلجات ،حلوى لوز ،حلويات فول �سوداين،
منكهات بخالف الزيوت العطرية ،منكهات للم�شروبات بخالف الزيوت العطرية� ،شوفان
مطحون� ،شوفان مق�شر ،طعام �أ�سا�سه �شوفان ،رقائق �شوفان ،دقيق �شوفان� ،أ�صابع �سو�س
حلويات ،خل البرية ،م�شروبات �أ�سا�سها القهوة ،م�شروبات �أ�سا�سها الكاكاو ،م�شروبات
�أ�سا�سها ال�شوكوالتة ،بن ا�صطناعي� ،سكاكر للأكل ،رقائق منتجات حبوب ،الت�شاوت�شاو
توابل ،ك�سك�س �سميد ،خال�صة ال�شعري املنبت امللت ,للطعام� ،شعري منبت ملت ,لال�ستهالك
الب�شري� ،شمع نحل لال�ستهالك الب�شري ،توابل م�صنعة من الفواكه �أو اخل�ضار بهار،
هالم ملكي لال�ستهالك الب�شري بخالف امل�ستخدم لغايات طبية ،ماء بحر للطبخ� ،سو�شي،
-129-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1443

�صل�صات طماطم ،هالميات جلي ,فواكه حلويات ،مايونيز ،ب�سكويت رقيق ه�ش ،ك�سرتد،
مو�سلي حلوى م�صنوعة من احلبوب امل�سحوقة والفواكه املجففة� ،أقرا�ص �أرز� ،صل�صة
�صويا ،لنب جممد حلويات مثلجة ،مقبالت هندية توابل ،فطائر �صينية ،تاكو ،كعك
ذرة� ،شاي مثلج ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شاي ،توابل �سلطة ،لب خبز ،تبولة ،حالوة طحينية،
تورتات حم�شوة باملربى �أو الفاكهة �أو املقبالت� ،صل�صة مرق اللحم ،معجون حب ال�صويا
توبل� ،أطعمة خفيفة قائمة على احلبوب� ،أطعمة خفيفة م�ؤ�س�سة على الأرز ،لب الذرة،
دقيق لب الذرة ،م�سحوق خبازة� ،صودا خبازة� ،أع�شاب حمفوظة ،الوجبات اجلاهزة القائمة
على املعكرونة ،كيك مغطى بال�سكر جممد ،مو�س �شوكوالتة ،املو�س (حلوى) �سكريات،
كولي�س (فواكه) �صل�صات ،مرق تخليل يو�ضع فيه اللحم �أو ال�سمك ،باجلنب ال�سندوي�شات،
بي�ستو �صو�ص ،حلم اخلنزير ال�صقيل ،بذر الكتان لال�ستعمال املطبخي توابل ،بذور القمح
لأغرا�ض اال�ستهالك الب�شري ،ق�ضبان احلبوب الغنية بالربوتني ،ق�شدة التارتار لأغرا�ض
الطهي� ،إ�ضافات الغلوتني لأغرا�ض الطهي� ،صل�صلة املعكرونة ،لوح من احلبوب� ،سكر
نخيلي ،عجني ،ورد �أو ورق لال�ستخدام كبدائل �شاي ،بيلميني عجائن حم�شية باللحم ،حلي
بال�شوكوالتة لتزيني الكعك ،حلي باحللويات لتزيني الكعك ،جوز مطلي بال�شوكوالتة� ،أرز
باللنب ،طحائن جوز ،ثوم مفروم بهار ،باوزي كعكات حم�شية ،عجينة �أرز لغايات مطبخية،
جياوزي فطائر حم�شية ،رامن طبق ياباين من املعكرونة� ،أوكونومياكي فطائر يابانية
ماحلة� ،أخالط للأوكونومياكي فطائر يابانية ماحلة ،جيمباب طبق كوري من الأرز،
ورق �صالح للأكل ،ورق �أرز �صالح للأكل ،معجون �أ�سا�سه ال�شوكوالتة ،معجون �شوكوالتة
يحتوي على مك�سرات ،فطائر �أ�سا�سها دقيق ،بوريتو�س� ،شراب الأغاف حمليات طبيعية،
تزيني الطعام بطبقة براقة� ،أطباق جمفدة مكونها الأ�سا�سي الأرز� ،أطباق جمفدة مكونها
الأ�سا�سي املعكرونة ،م�شروبات �أ�سا�سها البابوجن ،مربى احلليب ،بيبيمباب �أرز خملوط
باخل�ضراوات وحلم البقر� ،أونيجريي كرات �أرز� ،أرز �سريع التح�ضري� ،سندوي�شات الهوت
-130-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1443

دوغ ،مكعبات ثلج ،بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل ،بذور ال�سم�سم توابل ،خملالت م�صنعة
من اخل�ضار املقطعة والبهارات ،حبوب كينوا ،معاجلة ،برغل ،حنطة �سوداء ،معاجلة،
طحني احلنطة ال�سوداء� ،صل�صة التوت الربي بهارات� ،صل�صة التفاح بهارات ،قطع خبز
حمم�ص ،لومبري خبز م�صنوع من البطاطا ،ب�سطيلة حلويات� ،سينبي ب�سكويت الذرة،
كيم�شيجون فطائر من اخل�ضراوات املخمرة� ،شرائح بوظة من الفا�صولياء احلمراء
املحالة� ،سكاكر النعناع لإنعا�ش النف�س ،علكة لإنعا�ش النف�س� ،شعريية معكرونة� ,أودون،
�شعريية معكرونة� ,سوبا ،خبز بدون غلوتني ،متر هندي (توابل) ،الك�سا (ح�ساء �آ�سيوي
من املعكرونة حار) ،كرات معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة �أو الكا�سرتد مزينة ب�صل�صة
ال�شوكوالتة �أو غريها ،كرو�سان (نوع من املعجنات) ،خبز بال�شوكوالتة� ،شاي من �أع�شاب
البحر ،كرميا حمروقة ،عجائن للقلي ،رقائق ورقية �صاحلة للأكل ،كرات جوز الهند (نوع
من احللويات) ،كب�سوالت القهوة اململوءة ،ماء زهر الربتقال لال�ستعمال الغذائي ،بوظة
جممدة ،النوغات (حلوى �أو راحة بي�ضاء) املح�شوة باملك�سرات ،معجون �أو هري�س (توابل)،
عجينة الزجنبيل (مطيبات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أفق الف�ضاء الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١١ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154364 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلي باحللويات لتزيني الكعك(احللويات واملك�سرات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شاطئ اخلليج للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١٧ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154388 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تركيب و�إ�صالح الأجهزة الكهربائية� ،صيانة و�إ�صالح ال�سيارات� ،إ�صالح و�صيانة املواقد،
تركيب و�صيانة و�إ�صالح الآالت واملعدات املكتبية ،تركيب و�إ�صالح �أجهزة الإنذار �ضد
احلريق ،تركيب و�إ�صالح �أجهزة الإنذار �ضد ال�سرقة ،مقاومة ال�صد�أ ،طالء �أو �إ�صالح
الالفتات �أو الإ�شارات ،تركيب و�إ�صالح الأفران ،العناية بالفراء وتنظيفه و�إ�صالحه،
ت�شحيم املركبات ،الغ�سيل ،تركيب و�صيانة و�إ�صالح املعدات الآلية ،تلميع املركبات ،معاجلة
املركبات مبواد م�ضادة لل�صد�أ� ،صيانة املركبات ،التلميع بالورني�ش ،تنظيف املركبات،
م�ساعدات �إ�صالح املركبات املعطلة ت�صليح ،معلومات عن الإ�صالح� ،إعادة بناء املحركات
املعطلة �أو التالفة جزئيا� ،إعادة بناء املاكينات املعطلة �أو التالفة جزئيا ،خدمات الت�صديع
الهيدرويل ،خدمات الكهربائيني� ،شحن املركبات الكهربائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :القوة الذكية احلديثة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١٧ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154445 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إن�شاء و�صيانة املواقع على �شبكة الإنرتنت للآخرين(�صيانة ال�شبكات) ،مراقبة �أنظمة
احلا�سوب بالتداول عن بعد(البيع لكامريات املراقبة والأنظمة والتحكم عن بعد).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تالل القابل الوطنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١٩ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154487 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صالح نور حممد الزدجايل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/٢٠ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154671 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب(الآي�س كرمي والع�صائر).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ال�صاعد العاملية للتجارة والإنتاج
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/٢٨ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150970 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�صميم الديكور الداخلي ،الت�صميم الداخلي ،اال�ست�شارات املعمارية ،الت�صميم ال�صناعي،
ت�صميم الفنون التخطيطية ،تخطيط املدن ،خدمات ر�سم اخلرائط ،ت�صميم الر�سوم
البيانية ملواد ترويجية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بوابة التجارة العاملية املبا�شرة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/١٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147854 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مملكة الكنز الذهبي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم128950 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ا�سترياد وت�صدير وتوزيع املواد الغذائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة اجلبل للتجارة والتربيد �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/5/٢٨ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149157 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ملحمة لبيع حلوم املوا�شي والدواجن والأ�سماك.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ن�سائم ليايل ال�سعد للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/١٠ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم١٥٤٠١٦ :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العيادات الطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الثقة لل�صحة واجلمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٣١ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153991 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ال�سم�سرة (�إدارة عقارات و�سم�سرة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اخلليج للربط التجاري
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٣٠ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154397 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق وترويج للمنتجات احلرفية الف�ضيات ،اخل�شبيات ،اجللود ،الفخار واخلزف� ،أدوات
ال�صيد ،النحا�س واملعادن ،م�شتقات العظام ،احلجر واجلب�س ،ال�سعفيات ،الن�سيج ال�صوفـي،
الن�سيج القطني ،م�ستح�ضرات التجميل والبخور ،تقطري النباتات واملواد العطرية ،ماء
وزيت اللبان.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هيئة امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١٨ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149487 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركبات ،املركبات ،الأجهزة املخ�ص�صة للتنقل برا �أو جوا �أو عن طريق املاء ،املركبات الربية
وال�سيارات والأجزاء الهيكلية لها ،املركبات ذات املحركات ،وهي ال�سيارات وال�شاحنات
وال�شاحنات ال�صغرية واحلافالت والدراجات النارية والدراجات الآلية واملركبات الريا�ضية،
ال�سيارات الكهربائية ،وهي ال�سيارات الكهربائية ،وال�شاحنات الكهربائية ،وال�شاحنات
الكهربائية ،واحلافالت الكهربائية ،والدراجات النارية ،والدراجات الآلية ،واملركبات
الريا�ضية الكهربائية ،جمموعات نقل احلركة وحمركات الأقرا�ص للمركبات الأر�ضية،
جمموعات نقل احلركة الكهربائية وحمركات الدفع للمركبات الأر�ضية ،من�صات املركبات
الكهربائية منتجات حتويل املركبات لتحويل املركبات الأر�ضية �إلى مركبات �أر�ضية تعمل
بالكهرباء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كارما �أوتوموتيف �إل �إل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 9950 :جريونيمو رود ,ايرفـني� ،سى ايه  ,9950 ,92618الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/24 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150928 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�سويق والإعالن والرتويج با�ستخدام برامج الكمبيوتر للواقع املعزز لدمج
البيانات الإلكرتونية مع بيئات العامل احلقيقي بغر�ض جتربة وعر�ض والتقاط وت�سجيل
وحترير ال�صور ومقاطع الفـيديو واملحتوى ال�صوتي واحل�سي املعزز ،تقدمي خدمات
الإعالن عرب الإنرتنت للآخرين ،ن�شر الإعالنات للآخرين عرب الكمبيوتر و�شبكات
االت�صال الأخرى.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سناب انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :دونالد دوغال�س لوب نورث �سانتا مونيكا ,كاليفورنيا ,2772 ,90405
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/13 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
حـــــق الأولـــويــــــــة( :رقـ ــم الأولـ ــويـ ـ ـ ــة - 90780585 :تــاري ــخ الأولـ ــويـ ـ ــة- 2021/6/17 :
بلد الأولوية)US :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151772 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برجميات الكمبيوتر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شل براندز انرتنا�شيونال �أ جى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :بارمياتي 6340 ،بار� ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/12 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151776 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيم و�إدارة برامج والء العمالء ،خدمات الدعاية والرتويج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شل براندز انرتنا�شيونال �أ جى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :بارمياتي 6340 ،بار ،الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/12 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151777 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ال�ش�ؤون املالية ،ال�ش�ؤون النقدية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شل براندز انرتنا�شيونال �أ جى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :بارمياتي 6340 ،بار،الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/12 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153436 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املركبات ذات املحركات و�أجزاءها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ميت�سوبي�شي جيدو�شا كوجيو كابو�شيكي كاي�شا
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� ,21-1 :شيباورا  -3ت�شوم ,ميناتو-كو طوكيو  ،8410-108اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/14 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153438 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مالب�س ريا�ضية� ،سرتات ،قم�صان ،قم�صان ريا�ضية ،قم�صان بولو ،تي�شريتات� ،أحذية
ريا�ضية� ،أحذية للقيادة ،و�أغطية للر�أ�س ،وقبعات ريا�ضية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ميت�سوبي�شي جيدو�شا كوجيو كابو�شيكي كاي�شا
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� ,21-1 :شيباورا  -3ت�شوم ,ميناتو-كو طوكيو  ,8410-108اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/14 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153524 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تعليم ،توفـري التدريب ،و�سائل الرتفـيه ،الأن�شطة الريا�ضية والثقافـية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إي � 9714ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :الطابق الرابع ،ملك �أبراج الإمارات ،املركز
الثاين ،دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/16 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153789 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلوم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تاي�سون فري�ش ميت�س ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 2200 :دون تاي�سون باركوي� ،سربينغديل ،ايه ار  ،72762الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/24 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153803 :
فـي الفئة  14من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عقيق (عقيق� ،ساعات منبهة� ،سبائك من معادن نفـي�سة ،مثبتات ل�صناعة �ساعات احلائط
و�ساعات اجليب واليد)� ،ساعات ذرية (متناهية الدقة) ،نيا�شني �أو �أو�سمة من معادن
نفـي�سة� ،أجزاء �أ�سطوانية (ل�صناعة �ساعات احلائط و�ساعات اجليب واليد) ،خرز ل�صناعة
املجوهرات� ،صناديق من معادن نفـي�سة� ،أ�ساور (جموهرات) ،دبابي�س للزينة (جموهرات)،
هياكل جذعية من معادن نفـي�سة ،علب ل�ساعات احلائط و�ساعات اجليب واليد ،علب �ساعات
اجليب واليد (للإهداء) ،قالئد �سل�سلية (جموهرات)� ،سال�سل �ساعات ،حلي �صغرية
(جموهرات) ،كرونوغرافات (موقتات م�سجلة) (�ساعات) ،كرونومرتات (موقتات دقيقة)،
�أدوات قيا�س الوقت الدقيقة ،كرونو�سكوبات (موقتات �إلكرتونية ال�ضبط) ،م�شابك ربطات
العنق ،علب �ساعات ،عقارب �ساعة (ل�صناعة �ساعات احلائط و�ساعات اجليب واليد)� ،ساعات
حائط� ،ساعات حائط و�ساعات جيب ويد كهربائية� ،آليات ال�ساعات ،جموهرات جمتزعة،
قطع نقدية� ،ساعات �ضبط (�ساعات رئي�سية) ،م�سكوكات نحا�سية ،زمامات (مرابط)
�أكمام)� ،ساعات يد (وجه ال�ساعة املدرج (قر�ص ال�ساعة) (ل�صناعة �ساعات احلائط و�ساعات
اجليب واليد)� ،ساعات �شم�سية ،ما�س� ،أقراط ،متاثيل �صغرية من معادن نفـي�سة ،خيوط
ذهبية (جموهرات) ،ذهب غري م�شغول �أو مطروق (م�صفـح) ،عقارب �ساعة (ل�صناعة
�ساعات احلائط و�ساعات اجليب واليد) ،حلي للقبعات من معادن نفـي�سة� ،سبائك ت�شكيل
من معادن نفـي�سة� ،إيريديوم ،عاج (جموهرات) ،حلي من الكهرمان الأ�سود ،كهرمان �أ�سود
غري م�شغول �أو ن�صف م�شغول ،جموهرات ،علب جموهرات (�صناديق) ،جموهرات من
الكهرمان الأ�صفر ،جموهرات مقلدة ،علب جموهرات (�صناديق) ،جموهرات من الكهرمان
الأ�صفر ،جموهرات مقلدة (جموهرات غري ثمينة) ،حلقات للمفاتيح (حلي �صغرية �أو
�سال�سل �صغرية) ،زمامات (مرابط) �أكمام� ،ساعات رئي�سية ،ميداليات كبرية (جموهرات)،
ميداليات� ،آالت ل�ساعات احلائط و�ساعات اجليب واليد ،قالئد (جموهرات) ،فلز زيتوين
(�أحجار كرمية) ،دبابي�س زينة ،حلي للقبعات من معادن نفـي�سة ،حلي من الكهرمان الأ�سود
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حلي (جموهرات) ،حلي من الكهرمان الأ�سود ،حلي �أحذية من معادن نفـي�سة� ،أوزميوم،
بالديوم ،جموهرات مقلدة (جموهرات غري ثمينة) ،لآلئ (جموهرات) ،لآلئ من الكهرمان
امل�ضغوط ،بندول (ل�صناعة �ساعات احلائط و�ساعات اجليب واليد) ،دبابي�س (جموهرات)،
دبابي�س زينة ،دبابي�س ربطات العنق ،بالتني (فلز) ،معادن نفـي�سة غري م�شغولة �أو ن�صف
م�شغولة� ،أحجار كرمية ،روديوم ،خوامت (جموهرات) ،روثينيوم� ،أحجار �شبه كرمية ،حلي
�أحذية من معادن نفـي�سة ،خيوط ف�ضية ،ف�ضة غري م�شغولة �أو مطروقة (م�صفـحة)،
بلخ�ش (�سبينل) (�أحجار كرمية) ،نواب�ض �ساعات ،ف�ضة مغزولة (�أ�سالك ف�ضية)� ،ساعات
توقيت� ،سيور ل�ساعات اليد� ،ساعات �شم�سية ،خيوط من معادن نفـي�سة (جموهرات)،
م�شابك ربطات العنق ،دبابي�س ربطات العنق ،حلي �صغرية (جموهرات)� ،سوار �ساعات،
علب �ساعات� ،سال�سل �ساعات ،بلور لل�ساعات ،الأغطية الزجاجية لل�ساعات ،نواب�ض �ساعات،
�سيور� ،ساعات (�سيور �ساعات� ،ساعات� ،أ�سالك من معادن نفـي�سة (جموهرات)� ،أ�شغال فنية
من معادن نفـي�سة� ،ساعات يد ،املعادن النفـي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�صنوعة من
معادن نفـي�سة �أو مطلية بها ،غري الواردة فـي فئات �أخرى ،املجوهرات والأحجار الكرمية،
�أدوات قيا�س الوقت و�أدوات قيا�س الوقت الدقيقة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة من�صور للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 19541 :جدة  -21445اململكة
العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/26 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل:الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153875 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املواد املعدنية للبناء والت�شييد ،املباين القابلة للنقل امل�صنوعة من املعادن ،الكوابل
والأ�سالك غري الكهربائية امل�صنوعة من املعادن ال�شائعة ،حاويات معدنية لتخزين الأدوات
(فارغة) ،احلاويات املعدنية للنقل� ،أجهزة التخزين ،مالجئ تخزين معدنية� ،صناديق
لأغرا�ض التخزين (معدنية) ،رفوف (هياكل) من املعدن ،وحدات البناء املعيارية املحمولة
من املعدن ،دعامات رفوف معدنية (بخالف �أجزاء الأثاث) ،م�سارات (�سكك) من املعدن،
حامالت معدنية للرفوف ،الأغلفة املعدنية ،الأطر املعدنية ،هياكل البناء املعدنية ،رفوف
املن�صات من املعدن ،الأ�سقف املعدنية� ،سنادات معدنية قو�سية م�ستخدمة فـي بناء وجتميع
الأ�سط� ،صناديق من املعدن ،الألواح املعدنية� ،صناديق عدد املعادن ،الأوعية املعدنية ،قواطع
معدنية ،ق�ضبان معدنية لل�سكك احلديدية ،الدرجات املعدنية ،من�صات معدنية للتحميل
والتفريغ ،م�سابك من املعدن ،املباين املعدنية ،ممرات معدنية ،املباين ذات الإطارات
املعدنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جونفاري ماترييال هاندلينج اي ا�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :نرويجية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :أو�ستينجوفـيني  ,27ان او� ,0661-أو�سلو ,الرنويج
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/28 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154061 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املالب�س ,واملناديل الكبرية املزرك�شة ،الأحزمة (مالب�س) ،طواقي البي�سبول ،القبعات
ال�صوفـية للر�أ�س ،اجلزم ،املالب�س ،املعاطف ،املالب�س املخ�ص�صة لألعاب ت�أدية الأدوار،
الف�ساتني� ،ألب�سة القدم ،القفازات (مالب�س)� ،أزياء خم�ص�صة لعيد القدي�سني ،القبعات،
�أغطية الر�أ�س ،القم�صان الف�ضفا�ضة التي لها قلن�سوات ،مالب�س الأطفال الر�ضع ،ال�سرتات
(مالب�س) ،مالب�س الراحة ،ال�سراويل ،الكنزات ال�صوفـية ،املالب�س الواقية من املطر،
وال�صنادل ،اللفحات ،القم�صان ،الأحذية ،ال�سراويل الق�صرية ،التنانري ،مالب�س النوم،
واجلوارب ،ال�سراويل الريا�ضية الف�ضفا�ضة ،الكنزات ،الكنزات الريا�ضية الف�ضفا�ضة،
مالب�س ال�سباحة ،القم�صان ذات الأكمام الق�صرية ،املالب�س ال�ضيقة ،مالب�س علوية
(مالب�س) ،والبدالت الريا�ضية ،مالب�س حتتية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريوت جاميز انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1233 :دابليو .اوليمبيك بوليفارد لو�س �أجنلو�س� ,سي ايه ،90064
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/٤ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154062 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية والبث ،بث وتدفق م�سابقات و�ألعاب الكمبيوتر
والفـيديو عرب �شبكات االت�صاالت العاملية والإنرتنت وال�شبكات الال�سلكية ،خدمات بث
الفـيديو وال�صوت والتلفزيون ،خدمات البث عرب الإنرتنت عرب �شبكات الكمبيوتر العاملية
واملحلية ،الإر�سال الإلكرتوين الال�سلكي للبيانات وال�صور واملعلومات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريوت جاميز انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1233 :دابليو .اوليمبيك بوليفارد لو�س �أجنلو�س� ,سي ايه 90064
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/٤ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154063 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الرتفـيه ،خدمات الرتفـيه ،حتديدا :ترتيب و�إجراء م�سابقات وبطوالت �ألعاب
الكمبيوتر والفـيديو احلية ،و�ضع القواعد والأنظمة فـيما يتعلق مب�سابقات وبطوالت �ألعاب
الكمبيوتر والفـيديو ،تقدمي العرو�ض التقدميية ال�صوتية واملرئية غري القابلة للتنزيل
فـي جماالت م�سابقات وبطوالت �ألعاب الكمبيوتر والفـيديو عرب املواقع الإلكرتونية ،توفـري
معلومات ترفـيهية غري قابلة للتنزيل حول م�سابقات وبطوالت �ألعاب الكمبيوتر والفـيديو
عرب املواقع الإلكرتونية ،خدمات الرتفـيه ،حتديدا :تنظيم اجتماعات وم�ؤمترات مبا�شرة
مع املعجبني من خالل اللعب التفاعلي بني امل�شاركني فـي جماالت �ألعاب الكمبيوتر والفـيديو.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريوت جاميز انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1233 :دابليو .اوليمبيك بوليفارد لو�س �أجنلو�س� ,سي ايه ،90064
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/٤ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154139 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات التجميل الغري طبية ،م�ستح�ضرات التجميل و العطور والزيوت الأ�سا�سية،
م�ستح�ضرات التبيي�ض واملواد الأخرى لغ�سيل املالب�س ،وم�ستح�ضرات التنظيف و ال�صقل
و الك�شط و �إزالة الأو�ساخ.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :آي �إ�س دي �آي �إن �إ�س� .أيه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أ�سبانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سي/بروفـينكالز ،رقم  08019 ،33بر�شلونة� ,أ�سبانيا
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/٦ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154145 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات التجميل الغري طبية ،م�ستح�ضرات التجميل و العطور والزيوت الأ�سا�سية،
م�ستح�ضرات التبيي�ض واملواد الأخرى لغ�سيل املالب�س ،وم�ستح�ضرات التنظيف و ال�صقل
و الك�شط و �إزالة الأو�ساخ.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :آي �إ�س دي �آي �إن �إ�س� .أيه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أ�سبانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سي/بروفـينكالز ،رقم  08019 ،33بر�شلونة� ,أ�سبانيا
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/٦ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154147 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات التجميل الغري طبية ،م�ستح�ضرات التجميل و العطور والزيوت الأ�سا�سية،
م�ستح�ضرات التبيي�ض واملواد الأخرى لغ�سيل املالب�س ،وم�ستح�ضرات التنظيف و ال�صقل
و الك�شط و �إزالة الأو�ساخ.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :آي �إ�س دي �آي �إن �إ�س� .أيه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أ�سبانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سي/بروفـينكالز ،رقم  08019 ،33بر�شلونة� ،أ�سبانيا
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/٦ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154215 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جلد �صناعي ملقاعد ال�سيــارات ،جلد �صناعي ملقاعد ال�سيـ ــارة ،من�سوجات ملقاعد ال�سيـ ــارات،
من�سوجات ملقاعد ال�سيــارة ،تنجيد جلدي ملقاعد ال�سيــارات ،تنجيد جلدي ملقاعد ال�سيـ ــارة،
تنجيد مقاعد ال�سيارات ،تنجيد مقاعد ال�سيارة ،تنجيد جلدي وتقليد ملقاعد ال�سيارة
مقاعد ال�سيارات والداخلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا (ني�سان موتور كو ليمتد)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :نو ,2 .تاكارات�شو ,كاناجاوا  -كو ،يوكوهاما�-شي ،كاناجاوا-كن ,اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/10 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154220 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات التجميل الغري طبية ،م�ستح�ضرات التجميل و العطور والزيوت الأ�سا�سية،
م�ستح�ضرات التبيي�ض واملواد الأخرى لغ�سيل املالب�س ،وم�ستح�ضرات التنظيف و ال�صقل
و الك�شط و �إزالة الأو�ساخ.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :آي �إ�س دي �آي �إن �إ�س� .أيه.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أ�سبانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سي/بروفـينكالز ،رقم  08019 ،33بر�شلونة� ,08019 ,أ�سبانيا
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/10 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154221 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برجميات احلا�سوب القابلة للتنزيل ال�ستخدامها فـي خدمات ات�صاالت املركبات ،حتديدا:
الت�صال احلا�سوب داخل املركبة ،وبني حوا�سيب املركبة ،مع الهواتف اخلليوية ،ومع مراكز
البيانات ،الربجميات القابلة للتنزيل على �شكل تطبيقات الهاتف املحمول ال�ستخدامها
فـي �إدارة قواعد البيانات ،وخدمات ح�ساب العميل ،ومنافع برنامج مكاف�آت الوالء ،ور�سائل
االت�صال املبا�شر مع العمالء ،و�إ�شعارات حالة املركبة ،و�إدارة معلومات عقد التمويل ،و�إدارة
خدمة اال�شرتاك ،برجميات تطبيقات الهاتف املحمول القابلة للتنزيل لإدارة ملفات والء
و�شراء العمالء ،جدولة طلبات خدمة املركبات ،تن�سيق حتميل و�إنزال املركبات ،لتمكني
ا�شرتاكات خدمة التنقل ،الإيجارات �أو اال�ستئجارات ق�صرية الأجل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا (ني�سان موتور كو ليمتد).
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :نو ,2 .تاكارات�شو ,كاناجاوا  -كو ،يوكوهاما�-شي ،كاناجاوا-كن ,اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/10 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154222 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إدارة برنامج والء العمالء الذي يوفر خ�صما �أو حوافز مكاف�أة على منتجات ني�سان،
�إنفـينيتي ،وقطع الغيار واخلدمات ،والعرو�ض اخلا�صة �أو الرتقيات مع العالمات التجارية
ال�شريكة لعنا�صر �أو جتارب مثل امللحقات ،ال�سفر ،الإقامة ،تناول الطعام ،الرتفـيه،
الأن�شطة الريا�ضية ،الثقافـية ،خدمة �شراء ال�سيارات عرب الإنرتنت التي تطابق املركبات
وتو�صي بها بناء على احتياجات امل�ستهلك وتف�ضيالته ،بيع ال�سيارات على الإنرتنت،
خدمات م�شاركة ال�سيارات ،خدمات اال�شرتاك فـي ال�سيارات ،وهي توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت
وت�أجري ال�سيارات ب�شكل متكرر يوميا �أو �أ�سبوعيا �أو �شهريا �أو �سنويا.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا (ني�سان موتور كو ليمتد)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :نو ,2 .تاكارات�شو ,كاناجاوا  -كو ،يوكوهاما�-شي ،كاناجاوا-كن ,اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/10 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154226 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �إ�صالح و�صيانة ال�سيارات ،تقدمي معلومات حول خدمات �إ�صالح و�صيانة ال�سيارات،
جدولة مواعيد ال�صيانة الروتينية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا (ني�سان موتور كو ليمتد)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :نو ,2 .تاكارات�شو ,كاناجاوا  -كو ،يوكوهاما�-شي ،كاناجاوا-كن ,اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/10 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154227 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سليم املركبات للمنازل واملكاتب لعمليات ال�شراء املكتملة واختبار القيادة وخدمات الإ�صالح
�أو ال�صيانة ،خدمات احلجز ،وهي حجز اختبار القيادة للمركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا (ني�سان موتور كو ليمتد)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :نو ,2 .تاكارات�شو ,كاناجاوا  -كو ،يوكوهاما�-شي ،كاناجاوا-كن ,اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/10 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154228 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املطهرات ،املطهرات ،املطهرات للنظافة �أو لأغرا�ض �صحية ،م�ستح�ضرات م�ضادة للجراثيم
للنظافة �أو لأغرا�ض �صحية ،م�ستح�ضرات التعقيم للنظافة �أو لأغرا�ض �صحية ،م�ستح�ضرات
الق�ضاء على الكائنات ال�ضارة ،الفطريات والأع�شاب ال�ضارة ،مبيدات الفطريات ،مبيدات
اجلراثيم ،مبيدات الطفـيليات ،مبيدات الطحالب ،مبيدات ح�شرية ،مزيالت العرق
(بخالف اال�ستخدام ال�شخ�صي) ،م�ستح�ضرات لتنقية الهواء طارد احل�شرات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بريطانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :بورت �صن اليت ،ويرال ،مري�سي�سايد ،بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/10 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154264 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مطعم وكافترييا ومطعم للوجبات اخلفـيفة ومقهى وبار �شاي ومقهى و�شاي وخدمات
غرفة ال�شاي ،خدمات الأغذية وامل�شروبات ،وهي توفـري الأطعمة وامل�شروبات لال�ستهالك
داخل وخارج املبنى ،تنفـيذ املطعم واحل�صول على خدمات املطعم ،خدمات املطاعم ،خدمات
القهوة وال�شاي وامل�شروبات والأغذية املكتبية ،خدمات الغذاء التعاقدية ،خدمات حت�ضري
الأطعمة وامل�شروبات ،توفـري موقع على الإنرتنت يعر�ض معلومات تتعلق با�ستخدام و�صنع
وتقدمي القهوة وال�شاي واملنتجات ذات ال�صلة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيتز كافـي ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان1400 :بارك افنيو ،امريفـيل� ،سي ايه ,94608
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١٢ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154318 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
القهوة ،حبوب القهوة املحم�صة ،حبوب القهوة املطحونة ،القهوة اخلالية من الكافـيني،
�أقرا�ص القهوة ،كب�سوالت قهوة حتتوي على قهوة للتخمري ،م�شروبات م�صنوعة من القهوة،
م�شروبات �أ�سا�سها القهوة ،م�شروبات القهوة مع احلليب ،م�شروبات مثلجة م�صنوعة من
القهوة ،قهوة باردة معب�أة فـي زجاجات ،قهوة باردة معب�أة� ،شراب مركز لتنكيه امل�شروبات،
كيك الوجبات اخلفـيفة ،الوجبات اخلفـيفة التي �أ�سا�سها القهوة ،الوجبات اخلفـيفة التي
�أ�سا�سها احلبوب ،احللوى ،املك�سرات املغطاة بال�شوكوالتة ،التوفة ،ال�سكاكر ،حبوب بن
حمم�صة مغطاة بال�شوكوالتة ،جمموعات هدايا تتكون من القهوة ،ال�شاي ،واحللوى،
الب�ضائع املخبوزة ،والكعك املحلى ،ال�شطائر ،الكاكاو وامل�شروبات التي �أ�سا�سها الكاكاو،
امل�شروبات التي �أ�سا�سها ال�شاي ،م�ستح�ضرات امل�شروبات امل�صنوعة من الكاميليا ال�صينية،
م�ستح�ضرات امل�شروبات غري امل�صنوعة من الكاميليا ال�صينية ،حتديدا :ال�شاي وامل�شروبات
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منزوعة الكافـيني واخلالية من الكافـيني� ،شاي الرويبو�س ،خلطات امل�شروبات امل�صنوعة
من ال�شاي� ،أوراق ال�شاي غري املعب�أة و�أكيا�س ال�شاي� ،أكيا�س ال�شاي املعب�أة� ،شاي للنقع،
م�ستخل�صات ال�شاي� ،أوراق ال�شاي املباعة فـي عبوات ال�شاي ،كب�سوالت حتتوي على ال�شاي
للتخمري ،م�شروب ال�شاي املعب أ� فـي زجاجات �أو املغلف ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شاي بنكهة
الفواكه فـي الفئة .30
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيتز كافـي ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان1400 :بارك افنيو ،امريفـيل� ،سي ايه ،الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١٢ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154322 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مطعم وكافترييا ومطعم للوجبات اخلفـيفة ومقهى ومقهى ومقهى وبار �شاي ومقهى
و�شاي وخدمات غرفة ال�شاي ،خدمات الأغذية وامل�شروبات ،وهي توفـري الأطعمة وامل�شروبات
لال�ستهالك داخل وخارج املبنى ،تنفـيذ املطعم واحل�صول على خدمات املطعم ،خدمات
املطاعم ،خدمات القهوة وال�شاي وامل�شروبات والأغذية املكتبية ،خدمات الغذاء التعاقدية،
خدمات حت�ضري الأطعمة وامل�شروبات ،توفـري موقع على الإنرتنت يعر�ض معلومات تتعلق
با�ستخدام و�صنع وتقدمي القهوة وال�شاي واملنتجات ذات ال�صلة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيتز كافـي ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان1400 :بارك افنيو ،امريفـيل� ،سي ايه  ,94608الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١٢ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154343 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
القهوة ،حبوب القهوة املحم�صة ،حبوب القهوة املطحونة ،القهوة اخلالية من الكافـيني،
�أقرا�ص القهوة ،كب�سوالت قهوة حتتوي على قهوة للتخمري ،م�شروبات م�صنوعة من القهوة،
م�شروبات �أ�سا�سها القهوة ،م�شروبات القهوة مع احلليب ،م�شروبات مثلجة م�صنوعة من
القهوة ،قهوة باردة معب�أة فـي زجاجات ،قهوة باردة معب�أة� ،شراب مركز لتنكيه امل�شروبات،
كيك الوجبات اخلفـيفة ،الوجبات اخلفـيفة التي �أ�سا�سها القهوة ،الوجبات اخلفـيفة التي
�أ�سا�سها احلبوب ،احللوى ،املك�سرات املغطاة بال�شوكوالتة ،التوفة ،ال�سكاكر ،حبوب بن
حمم�صة مغطاة بال�شوكوالتة ،جمموعات هدايا تتكون من القهوة ،ال�شاي ،واحللوى،
الب�ضائع املخبوزة ،والكعك املحلى ،ال�شطائر ،الكاكاو وامل�شروبات التي �أ�سا�سها الكاكاو،
امل�شروبات التي �أ�سا�سها ال�شاي ،م�ستح�ضرات امل�شروبات امل�صنوعة من الكاميليا ال�صينية،
م�ستح�ضرات امل�شروبات غري امل�صنوعة من الكاميليا ال�صينية ،حتديدا :ال�شاي وامل�شروبات
منزوعة الكافـيني واخلالية من الكافـيني� ،شاي الرويبو�س ،خلطات امل�شروبات امل�صنوعة
من ال�شاي� ،أوراق ال�شاي غري املعب�أة و�أكيا�س ال�شاي� ،أكيا�س ال�شاي املعب�أة� ،شاي للنقع،
م�ستخل�صات ال�شاي� ،أوراق ال�شاي املباعة فـي عبوات ال�شاي ،كب�سوالت حتتوي على ال�شاي
للتخمري ،م�شروب ال�شاي املعب�أ فـي زجاجات �أو املغلف ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شاي بنكهة
الفواكه فـي الفئة .30
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيتز كافـي ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان1400 :بارك افنيو ،امريفـيل� ،سي ايه
 ,94608الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١٢ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154417 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قهوة ،حبوب النب املحم�ص حبوب النب املطحونة قهوة خالية من الكافـيني قرون القهوة،
كب�سوالت قهوة حتتوي على قهوة للتخمري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيتز كافـي ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان1400 :بارك افنيو ،امريفـيل� ،سي ايه  ,94608الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/18 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154418 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قهوة ،حبوب النب املحم�ص حبوب النب املطحونة قهوة خالية من الكافـيني قرون القهوة،
كب�سوالت قهوة حتتوي على قهوة للتخمري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيتز كافـي ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان1400 :بارك افنيو ،امريفـيل� ،سي ايه  ,94608الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/18 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136027 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
القرطا�سية والأدوات الفنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سليمان بن حممد ال�صبحي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/3/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم122196 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تركيب معدات الفانادق واملطاعم واملطابخ� ,صنع �أجهزة مطابخ االفران واملايكرويف
وال�شوايات �أجهزة حمم�صات اخلبز �أجهزة عمل �شاي وقهوة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حممد ديب الأحمد و�شركاه �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/9/24 :

-157-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1443

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم137166 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تف�صيل وخياطة الف�ساتني والعبايات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عامل حور �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153554 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري العقارات ،ال�سم�سرة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هامبتونز انرتنا�شيونال و�شركاهم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم135210 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركز ت�سوق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ل�ؤل�ؤة الوطن الربونزية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/٢/13 :
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمـ ــات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شيـ ــر فـي ال�سجـالت بانتقال
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املـ ــادة ( )26من قانــون (نظام) العالمــات التجاريــة لــدول جمل ــ�س
التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة84733 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة29 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/9/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1053 :فـي 2014/4/6م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :مزارع اجلود الوطنية �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :ن�سائم العز املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
جـهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/11 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/5/22 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة118737 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/10/8 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1273 :فـي ٢٠١٨/12/23م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :أبو عبداللـه احلوقاين للتجارة
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :روائع الأ�صدقاء للتجارة  -ت�ضامنية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 295 :ر.ب� ,611 :سلطنة عمان
جـهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� ::سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/5/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2022/5/22 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة١٣٥٠٢٩ :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/3/7 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1373 :فـي 2021/1/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :بيت الأحالم للأعمال
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :بهجة وادي غول للتجارة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
جـهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/5/11 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/5/22 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة139460 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة29 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/3/9 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1367 :فـي 2020/11/22م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :الفنار الدولية لال�ستثمار
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :املجرة العاملية لال�ستثمار �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 488 :ر.ب� ,600 :سلطنة عمان
جـهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/5/19 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/5/22 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة131607 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة9 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2020/8/24 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1345 :فـي 2020/6/14م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :ستار تيلفيجن برودكت�شيونز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :ديزين انرتبراي�سيز ،انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 500 :ساوث بوينا في�ستا �سرتيت ،بوربنك ،كاليفورنيا , 91521
الواليات املتحدة الأمريكية
جـهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/9/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/5/22 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة131609 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة38 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2020/2/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1318 :فـي 2019/11/17م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :ستار تيلفيجن برودكت�شيونز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :ديزين انرتبراي�سيز ،انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 500 :ساوث بوينا في�ستا �سرتيت ،بوربنك ،كاليفورنيا , 91521
الواليات املتحدة الأمريكية
جـهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/9/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/5/22 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة131610 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة41 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2020/2/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1318 :فـي 2019/11/17م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :ستار تيلفيجن برودكت�شيونز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :ديزين انرتبراي�سيز ،انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 500 :ساوث بوينا في�ستا �سرتيت ،بوربنك ،كاليفورنيا ,91521
الواليات املتحدة الأمريكية
جـهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/9/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/5/22 :م
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ا�ستــدراك
تن ـ ــوه وزارة التجـ ـ ــارة وال�صناعــة وترويج اال�ستثمار �إل ــى �أنــه قـ ــد وق ــع خط�أ م ــادي عن ــد
ن�ش ــر �إعـالن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة الوادي العميق للتجارة �ش.م.م ،املن�شور فـي اجلريدة
الر�سمية العدد ( ،)1402ال�صـادر بتاريخ  29ذو احلجة ١٤٤2هـ ,املوافـق � 8أغ�سط�س ٢٠٢1م،
�إذ وردت �صيغة الإعالن على �أنه انتهاء �أعمال الت�صفية لل�شركة املذكورة بينما ال�صحيح هو
�إع ــالن بدء �أعمال الت�صفية لها كالآتي:
عبداللـه بن نا�صر بن �سعيد احلوقاين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الوادي العميق للتجارة �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن نا�صر بن �سعيد احلوقاين �أنـه يقـ ـ ــوم بت�صفـي ـ ــة �شرك ـ ـ ــة الوادي العميق
للتجارة �ش.م.م وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ،1067934وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠18/3/25م ،وللم�صفـي وح ــده ح ــق متثي ــل ال�شركـ ــة فـي الت�صفـية �أمام
الغـري ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان الآتـي:
�ص.ب 1242 :رب130 :
هاتـف رقــم99362221 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
لـــذا لـــزم التنويـــه .

وزارة التجـارة وال�صناعـة وترويج اال�ستثمار
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ا�ستــــدراك
بالإ�شــارة �إلى �إعـ ــالن ب ــدء �أعم ــال الت�صفيـ ــة ل�شركـ ــة �أر�ض اجلليـ ــد لأنظمـ ــة التكيي ــف
والتربيد �ش.م.م ،املن�شـور فـي اجلريدة الر�سمية العدد ( ،)1433ال�صادر بتاريخ � ١٠شعبان ١٤٤٣هـ،
املوافـق  13مار�س ٢٠٢٢م ،تنوه وزارة التجارة وال�صناعة وترويــج اال�ستثمــار �إلى �أنه قد مت عزل
امل�صف ــي /منيــر بــن �سالــم بن عبدالعزيــز الــروا�س ،وتعيني الفا�ضل /طارق بن �سامل بن
عبدالعزيز الروا�س ،م�صفيـ ــا لل�شرك ــة املذكورة أ�ع ـ ــاله ،وعل ــى اجلمي ــع مراجعـ ــة امل�صفـ ــي
فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتي:
هاتف رقم ٩٥١٦٦٧٤٤ :
لـــذا لـــزم التنويـــه.
وزارة التجـارة وال�صناعـة وترويج اال�ستثمار
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مكتب مور �ستيفنز
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املقاوالت املدنية �ش.م.م
يعلــن مكتب مور �ستيفنز �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة املق ــاوالت املدني ــة �ش.م.م ,وامل�سجلة
لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1022407وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢2/5/10م،
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
القرم � -شارع الولج � -سكة رقم - 1013 :بناية رقم - 1022 :الدور الرابع  -مكتب رقم41 :
�ص.ب 933 :ر.ب112 :
هاتف رقم 24061000 :فاك�س رقم24061099 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
علي بن عبدالر�سول بن داد حممد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ابريز البلة للتجارة  -تو�صية
يعلــن علي بن عبدالر�سول بن داد حممد البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركـ ــة ابري ــز البل ــة
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1253233وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب 1010 :ر.ب320 :
هاتف رقم95030700 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مابل للعطور  -تو�صية
يعلــن علي بن عبدالر�سول بن داد حممد البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة مابل للعطور -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1215881وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب 1010 :ر.ب320 :
هاتف رقم95030700 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال اليحر للتجارة �ش.م.م
يعلــن علي بن عبدالر�سول بن داد حممد البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة رمال اليحر
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1271592وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب 1010 :ر.ب320 :
هاتف رقم95030700 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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غريب بن ح�سن بن عبدالرحمن البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هيثم عبداللـه �سامل املعمري للتجارة �ش.م.م
يعلــن غريب بن ح�سن بن عبدالرحمن البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة هيثم عبداللـه
�سالــم املعمــري للتجــارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1310248
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم97743632 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
كرمية بنت عبيد بن م�سعود ال�سعيدية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفرقدان الرائدة �ش.م.م
تعلــن كرمية بنت عبيد بن م�سعود ال�سعيدية أ�نـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة الفرقدان الرائدة �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1306521وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 108 :ر.ب413 :
هاتف رقم95959367 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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حممد بن علي بن حممد ال�سعدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سوار الطريف احلديثة �ش.م.م
يعلــن حممد بن علي بن حممد ال�سعدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�سوار الطريف احلديثة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1062189وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 67 :ر.ب312 :
هاتف رقم99808037 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج حي ال�سعد الذهبية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلــن حممد بن علــي بن حممــد ال�سعدي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبــراج ح ــي ال�سعـ ــد
الذهبية للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1295333
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية امل�صنعة  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب 67 :ر.ب312 :
هاتف رقم99338474 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سيف بن خليفة بن حم�سن ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صقر الدولية املتكاملة �ش.م.م
يعلــن �سيــف بن خليفــة بن حم�ســن ال�سيابــي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة ال�صق ــر الدولي ــة
املتكاملة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1185805وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢2/2/28م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم99748819 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حمدان بن حمود بن حممد العامري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عمر وحمدان للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلــن حمدان بن حمود بن حممد العامري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة عمر وحمدان للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1061910وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢2/5/17م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان ا آلتـي:
والية �إزكي  -حمافظة الداخلية
�ص.ب 270 :ر.ب614 :
هاتف رقم96391726 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إبراهيم بن �سعيد بن �سامل الرحبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صحراء الداخلية للأعمال �ش.م.م
يعلــن �إبراهيم بن �سعيد بن �سامل الرحبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة �صح ــراء الداخليــة
للأعم ــال �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1384438وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢2/5/16م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان ا آلتـي:
والية بدبد  -حمافظة الداخلية
�ص.ب 51 :ر.ب600 :
هاتف رقم97001741 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبداللـه بن �صالح بن �سيف الها�شمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املوج الأزرق لل�سياحة �ش.م.م
يعلــن عبداللـ ــه بن �صال ــح بن �سيـ ــف الها�شمـ ــي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة املـ ــوج الأزرق
لل�سياحــة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1020034وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 1687 :ر.ب113 :
هاتف رقم99463626 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أمل بن عبداللـه ال�صوافية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�شياء املتحدة �ش�.ش.و
تعلــن �أمــل بن عبداللـ ــه ال�صوافي ــة �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�شـ ــياء املتح ــدة �ش�.ش.و,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1358163وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
مدينة ال�سلطان قابو�س � -شارع رقم - 403 :بناية املنال
�ص.ب 228 :ر.ب113 :
هاتف رقم93903063 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
بدر بن نا�صر بن هالل اخلرو�صي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الروافد العربية الع�صرية للتجارة �ش.م.م
يعلن بدر بن نا�صر بن هالل اخلرو�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الروافد العربية الع�صرية
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1128057وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
هاتف رقم99272700 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أحمد بن �سيف بن حممد املحاربي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأنهار العربية للتجارة �ش.م.م
يعلن �أحمد بن �سيف بن حممد املحاربي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة الأنهار العربية للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،3207811وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢1/12/27م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان ا آلتـي:
املعبيلة اجلنوبية  -والية ال�سيب
�ص.ب 321 :ر.ب118 :
هاتف رقم95440607 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن حمدان بن �أحمد الظفري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أحمد بن حمدان بن �أحمد الظفري و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن حمدان بن �أحمد الظفري أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �أحمد بن حمدان
بن �أحمد الظفري و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،1203586وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان ا آلتـي:
هاتف رقم96674866 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خالد بن �سامل بن حمد ال�صوافـي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حميط املغدر للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن خالد بن �سامل بن حمد ال�صوافـي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة حميط املغدر للتجــارة
واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1126151وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم92916018 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سلطان بن حممد بن هالل اخلليلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شرق العاملية لل�شحن �ش.م.م
يعلن �سلطان بن حممد بن هالل اخلليلي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �شرق العاملية لل�شحن
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1332175وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
الغربة ال�شمالية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم98817769 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عدنان بن جمعة بن �سليمان البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البريق املميز للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن عدنان بن جمعة بن �سليمان البلو�شي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة البريق املميز للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1063488وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 591 :ر.ب319 :
هاتف رقم96339933 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عدنان بن جمعة بن �سليمان البلو�شي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن عدنان بن جمعة بن �سليمان البلو�شي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة عدنان بن جمعة بن
�سليمان البلو�شي و�شريك ــه للتج ــارة واملقـ ــاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل
الـتجاري بالرقـم  ،1119083وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم94881855 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أحمد بن حممد بن �سامل العمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سطوع اجلبل الأخ�ضر للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن حممد بن �سامل العمري �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �سطوع اجلبل الأخ�ضر
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1238938وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢2/4/26م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان ا آلتـي:
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم99793358 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
علي بن حممد بن عبداللـه التوبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أحلان ال�شرق للتجارة  -تو�صية
يعلن علي بن حممد بن عبداللـه التوبي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �أحلان ال�شرق للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1104275وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢2/5/16م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم99338808 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سهيل بن �سعيد بن �أحمد عكعاك
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سيم �ضلكوت للتجارة  -تو�صية
يعلن �سهيل بن �سعيد بن �أحمد عكعاك �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة ن�سيم �ضلكوت للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،2117207وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢2/5/17م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
هاتف رقم99384999 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن حممد بن �سامل العمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو حمزة العمري للتجارة  -تو�صية
يعلن �أحمد بن حممــد بن �سالـ ــم العمــري أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة أ�بــو حم ــزة العمــري
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1126998وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢2/4/26م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان ا آلتـي:
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم99793358 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سامل بن هالل بن حمود املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ح�ضارة الأجيال للتجارة  -تو�صية
يعلن �سامل بن هالل بن حمود املعمري أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة ح�ضارة الأجيال للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1266878وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب 521 :ر.ب315 :
هاتف رقم99367894 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
يعقوب بن يو�سف بن فرج العرميي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الديجور املتحدة للتجارة  -تو�صية
يعل ــن يعق ــوب بن يو�س ــف بن ف ــرج العرميــي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة الديجــور املتحــدة
للتج ــارة  -تو�صي ــة ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1076494وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 343 :ر.ب512 :
هاتف رقم99224355 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عامر بن حميد بن حمود العامري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عامر و�أحمد العامري للتجارة  -ت�ضامنية
يعل ــن عامر بن حميد بن حمود العامري �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة عامر و�أحمد العامري
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1141315وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم92319683 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
علي بن حمد بن حممد الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموخ الوا�صل احلديثة للتجارة  -تو�صية
يعل ــن علي بن حمد بن حممد الفار�سي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة �شموخ الوا�صل احلديثة
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1225640وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب 420 :ر.ب418 :
هاتف رقم99122556 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عي�سى بن علي بن حممد ال�شرقي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال البحر الرائدة للتجارة �ش�.ش.و
يعلن عي�سى بن علي بن حممد ال�شرقي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة رم ــال البح ــر الرائ ــدة
للتجارة �ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1299660وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢2/5/15م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان ا آلتـي:
والية �شنا�ص  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم79927959 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حمد بن �سامل بن عبداللـه احلارثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صقور �شمال ال�شرقية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حمد بن �سامل بن عبداللـه احلارثي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �صقور �شمال ال�شرقية
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1017117وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 71 :ر.ب400 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبدالرحمن بن حفيظ باعلوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املخزن الطبي للتجارة �ش.م.م
يعلن عبدالرحمن بن حفيظ باعلوي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة املخزن الطبي للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٥٦٤٣٣وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب ٢٤٥ :ر.ب٢١٥ :
هاتف رقم٩٣٢٢٢٢١١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأقطار الهند�سية �ش.م.م
يعلن عبدالرحمن بن حفيظ باعلوي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة الأقطار الهند�سية �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٠٥٨٨١وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٠/٨/١٧م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
ا آلتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب ٢٤٥ :ر.ب٢١٥ :
هاتف رقم٩٣٢٢٢٢١١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب �صاللة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سي �إن �إي تران�ستوري للهند�سة �ش.م.م
يعلن مكتب �صاللة لتدقيق احل�سابات �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �سي �إن �إي تران�ستوري
للهند�سة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٥١٥٤٣وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٣/٣١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم ٩٢٣٣٠٩٢٢ :فاك�س رقم٢٣٢٩٧٤٥٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سي �إن �أ العاملية  -عمان �ش.م.م
يعلن مكتب �صاللة لتدقيق احل�سابات �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �سي �إن أ� العاملية  -عمان
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٢٤٤٠٤وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
هاتف رقم ٩٢٣٣٠٩٢٢ :فاك�س رقم٢٣٢٩٧٤٥٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن �سيف بن �أحمد الأ�شخري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة ب�ساتني النعمى احلديثة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن �سيف بن �أحمد الأ�شخري أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة ب�ساتني النعمى
احلديثة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١١٣٩٣٠٠وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
ا آلتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٢٨١ :ر.ب٣١١ :
هاتف رقم٩٦١٤٢٥٦١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ال�صويحرة الرائدة للتجارة �ش.م.م
يعلن حممد بن �سيف بن �أحمد الأ�شخري أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع ال�صويحرة
الرائــدة للتجــارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،١٢٢٠٢٥٣
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٢٨١ :ر.ب٣١١ :
هاتف رقم٩٦١٤٢٥٦١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عدنان بن �سعيد بن جمعان املرهون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عدنان بن �سعيد بن جمعان قطميم املرهون للتجارة  -تو�صية
يعلن عدنان بن �سعيد بن جمعان املرهون �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة عدنان بن �سعيد بن
جمعان قطميم املرهون للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١١٠٠٩٩٤وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
ا آلتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٢٤٢٧٦٠٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن علي بن حممد الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أحمد الفار�سي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن علي بن حممد الفار�سي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �أحمد الفار�سي للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٢٩٤٩٣٥وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٥٩٧٧٤٩٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أحمد بن حممد بن عبداللـه التوبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عبداللـه حممد التوبي و�إخوانه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن حممد بن عبداللـه التوبي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة عبداللـه حممد التوبي
و�إخوانه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،٥٠٦١٣٧٧
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/١١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم٩٩٢٤٤٠٦٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
هايل بن �سعيد بن �سويد البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القمر املتحرك للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن هايل بن �سعيد بن �سويد البادي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة القمر املتحرك للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١١٢٤٧٠٣وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب ١٧٩ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم٩٥٩٩٠٤٤٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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را�شد بن خلفان بن خمي�س الدوحاين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبل التميز للم�شاريع احلديثة �ش.م.م
يعلن را�شد بن خلفان بن خمي�س الدوحاين أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة جبل التميز للم�شاريع
احلديثة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١١٤٨٤٩٢وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ١١٢ :ر.ب٣١٤ :
هاتف رقم٩٩٨٨٥٤٠٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
فخرية بنت �أحمد بن �سامل امل�سكرية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال اليحمدي احلديثة للتجارة  -تو�صية
تعلن فخرية بنت �أحمد بن �سامل امل�سكرية �أنـها تقوم بت�صفـيــة �شركة جبال اليحمدي
احلديثة للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،١٢٩٧٣١٢
وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٢٩٥ :ر.ب٤٠٠ :
هاتف رقم٩٢٢٢٣٧٧٩ :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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�سعود بن بدر بن حمود الريامي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حجر الأردواز املتكاملة �ش.م.م
يعلن �سعود بن بدر بن حمود الريامي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة حجر الأردواز املتكاملة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٢٧٨٢٦٣وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان ا آلتـي:
والية بهالء  -حمافظة الداخلية
�ص.ب ٨٥٨ :ر.ب٦١٢ :
هاتف رقم٩٩٥٥٠٩٩٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سامل بن حمود بن �سامل الريامي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التاج للأع�شاب الطبيعية �ش.م.م
يعلن �سامل بن حمود بن �سامل الريامي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة التاج للأع�شاب الطبيعية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٧١٠٠١٠وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بهالء  -حمافظة الداخلية
�ص.ب ٨٥٨ :ر.ب٦١٢ :
هاتف رقم٩٩٥٥٠٩٩٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حمود بن حمد بن حمود الرواحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل عندام الذهبية  -ت�ضامنية
يعلن حمود بن حمد بن حمود الرواحي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة تالل عندام الذهبية -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٢٣٥٢٥٠وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/١٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية امل�ضيبي  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب ٢٧٠ :ر.ب٦١٤ :
هاتف رقم٩٢٦٥٢٣٠١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�صالح بن حميد بن �سامل املطاعني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املريبي الزاهرة للتجارة  -تو�صية
يعلن �صالح بن حميد بن �سامل املطاعني أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة املريبي الزاهرة للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٠٤٩٠٧٢وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/١٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٨٨٨٩٣٣٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكندل للتجارة �ش.م.م
يعلن املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة الكندل للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٥٥٣٨٨٧وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/١٧م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان ا آلتـي:
الغربة اجلنوبية � -سكة رقم - ٣٧٠٩ :مبنى رقم١٠٤٣ :
�ص.ب ٣٣٨ :ر.ب١١٨ :
هاتف رقم ٢٤١١٦٩٣٦ :فاك�س رقم٢٤١١٧١٥٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
بدر بن علي بن نا�صر الكلباين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة درب العطاء للتجارة �ش.م.م
يعلن بدر بن علي بن نا�صر الكلباين أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة درب العطاء للتجارة �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٢٧٠٧٨٢وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
هاتف رقم٩٩٧٨٧٤٩٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن حممد بن حمد احلجري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ركن بدية ال�شاملة  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن حممد بن حمد احلجري �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة ركن بدية ال�شاملة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٢٨٦٤٣٢وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٢/٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم٩٧١١١٧٧٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
جمال بن عبداللـه بن خلفان الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ندمي روي للتجارة �ش.م.م
يعلن جمال بن عبداللـه بن خلفان الوهيبي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة ندمي روي للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١١٩٣٠٩١وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب ٥١٩ :ر.ب١٣١ :
هاتف رقم٩٢٧٧٤٨٠٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب حممد جنا�شال للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خليج عمان للنفط والغاز واملياه �ش.م.م
يعلن مكتب حممد جنا�شال للمحاماة واال�ست�شارات القانونية أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة
خليج عمان للنفط والغاز واملياه �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم
 ،١٧٧٨٣٣١وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
ا آلتـي:
حمافظة م�سقط  -غال  -بناية بن حايل  - ١الطابق ال�سابع
�ص.ب 1197 :ر.ب١٣٣ :
هاتف رقم ٢٤١١٢٢٥٨ :فاك�س رقم٢٤٢٢٨٨٠٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع اجلنوب ال�سياحية �ش.م.م
يعلن مكتب حممد جنا�شال للمحاماة واال�ست�شارات القانونية أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة
م�شاريع اجلنوب ال�سياحية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم
 ،١٦٥٢٨٧٧وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
ا آلتـي:
حمافظة م�سقط  -غال  -بناية بن حايل  - ١الطابق ال�سابع
�ص.ب 1197 :ر.ب١٣٣ :
هاتف رقم ٢٤١١٢٢٥٨ :فاك�س رقم٢٤٢٢٨٨٠٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدرع العربي املثايل �ش.م.م
يعلن مكتب حممد جنا�شال للمحاماة واال�ست�شارات القانونية أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة
الدرع العربي املثايل �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،١٢٠٧٤٩٦
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط  -غال  -بناية بن حايل  - ١الطابق ال�سابع
�ص.ب 1197 :ر.ب١٣٣ :
هاتف رقم ٢٤١١٢٢٥٨ :فاك�س رقم٢٤٢٢٨٨٠٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عمار بن نا�صر بن �سعود الهادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نقطة التنظيف الالمع �ش.م.م
يعلن عمار بن نا�صر بن �سعود الهادي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة نقطة التنظيف الالمع
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١١٥٩٦٣١وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/١١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان ا آلتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٦٣٢٧٤٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الوحدة العربية املتحدة �ش.م.م
يعلن مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات أ�نـه يقوم بت�صفـيــة
�شركة الوحدة العربية املتحدة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم
 ،١١٧٤٩٣٤وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٥٥٦ :ر.ب١٢١ :
هاتف رقم٩٧٤٦٦٠١٢ - ٢٢٣٦٨٤٦٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سامل بن عبداللـه بن م�سلم الغافري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ينكت للم�شاريع احلديثة �ش.م.م
يعلن �سامل بن عبداللـه بن م�سلم الغافري أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة ينكت للم�شاريع
احلديثة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١١٠٢٨٨١وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٣٨٩ :ر.ب١١٤ :
هاتف رقم٩٢١٢٧٢٣٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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زوينة بنت را�شد بن عبداللـه الإ�سماعيلية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عيادة الأ�سرة  -ت�ضامنية
تعلن زوينة بنت را�شد بن عبداللـه الإ�سماعيلية أ�نـها تقوم بت�صفـيــة �شركة عيادة الأ�سرة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٢٧٤٧٧٨وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/١٨م ،وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
حمافظة الظاهرة
�ص.ب ٩٥٨ :ر.ب٥١١ :
هاتف رقم٩٩٣٨٨٠٥٥ :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
يا�سني بن علي بن ح�سن اللواتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مدائن جمان للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن يا�سني بن علي بن ح�سن اللواتي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة مدائن جمان للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٠٦٦٠٠٩وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٥٥٥ :ر.ب١٣١ :
هاتف رقم٩٩٣٣٣٦٨٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
-194-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1443

�صالح بن حميد بن �سامل املطاعني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو املهند املطاعني للتجارة  -تو�صية
يعلن �صالح بن حميد بن �سامل املطاعني أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �أبو املهند املطاعني
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٠٨٤٥٧٣وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/١٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٨٨٨٩٣٣٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سعيد بن �سيف بن �سامل ال�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جوهرة الهجاري �ش.م.م
يعلن �سعيد بن �سيف بن �سامل ال�سعيدي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة جوهرة الهجاري �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٢٩٦٥٢٠وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية اخلابورة  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٢٧٠٣٤٦٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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علي بن خمي�س بن حممد املنوري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ساور املغ�سر للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن علي بن خمي�س بن حممد املنوري أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �أ�ساور املغ�سر للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٧٦٣٦٢٨وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية امل�صنعة  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب ٢٩٧ :ر.ب٣١٢ :
هاتف رقم٩٩٣٦٤٣٢٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عمار بن �أحمد بن �إ�سماعيل ال�شيخ
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�ستقبل اجلميل �ش.م.م
يعلن عمار بن �أحمد بن �إ�سماعيل ال�شيخ أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة امل�ستقبل اجلميل �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٣٣٢٥٧٦وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٤٥٣ :ر.ب٣١١ :
هاتف رقم٩٤٤٩٤١٠١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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نا�صر بن خمي�س بن حممد الكويلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرافئ فن�س �ش.م.م
يعلن نا�صر بن خمي�س بن حممد الكويلي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة مرافئ فن�س �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١١٦٦٦٠٥وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٥/٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٢٨١٥٦٥٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضواحي مق�شن املميزة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن نا�صر بن خمي�س بن حممد الكويلي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �ضواحي مق�شن
املميزة للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،١١٥٣٤٣٣
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٦٦٦٣٥٣٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كهف فن�س �ش.م.م
يعلن نا�صر بن خمي�س بن حممد الكويلي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة كهف فن�س �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٢٠٥٥٨٨وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٥/٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
ا آلتـي:
والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٢٨١٥٦٥٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تراث فن�س للتجارة �ش.م.م
يعلن نا�صر بن خمي�س بن حممد الكويلي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة تراث فن�س للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١١٧٣٦٨٦وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٢٨١٥٦٥٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روا�سي فن�س �ش.م.م
يعلن نا�صر بن خمي�س بن حممد الكويلي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة روا�سي فن�س �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٢١٠٤٧١وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٥/٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
ا آلتـي:
والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٢٨١٥٦٥٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بريق فن�س �ش.م.م
يعلن نا�صر بن خمي�س بن حممد الكويلي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة بريق فن�س �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٢٠٧٠٥٧وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٥/٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
ا آلتـي:
والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٢٨١٥٦٥٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روائع فن�س �ش.م.م
يعلن نا�صر بن خمي�س بن حممد الكويلي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة روائع فن�س �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٢٣٣٤٧٨وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٥/٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
ا آلتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٢٨١٥٦٥٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة باب م�سقط الفريد �ش.م.م
يعلن نا�صر بن خمي�س بن حممد الكويلي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة باب م�سقط الفريد
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٢١١٦٤٨وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٢٨١٥٦٥٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حفيظ بن ف�ضل بن علوي باعمر\
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �إعمار املدن ال�شاملة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن حفيظ بن ف�ضل بن علوي باعمر �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �إعمار املدن ال�شاملة
للتجارة واملقاوالت �ش،م،م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،١١١١٩٢٨
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٤٩٥٣٥٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبداللـه بن �سرحان بن �سامل الكعبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنائن الواحة للتجارة  -تو�صية
يعلن عبداللـه بن �سرحان بن �سامل الكعبي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة جنائن الواحة للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٠٦٢٦٤٥وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب ١٤٨ :ر.ب٥١٢ :
هاتف رقم٩٩٧٢٥٩٣٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أحمد بن يو�سف بن مراد العجمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�ستقبل العا�صمة للخدمات �ش.م.م
يعلن �أحمد بن يو�سف بن مراد العجمي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة م�ستقبل العا�صمة
للخدمات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٣٤١٩٩٦وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/١٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان ا آلتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٢٠٦٧٨٩٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الركن العايل الرائد �ش.م.م
يعلن �أحمد بن يو�سف بن مراد العجمي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة الركن العايل الرائد
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٣٤٣٨٣٢وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/١٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان ا آلتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٢٠٦٧٨٩٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعيد بن عامر بن علي الريامي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الثابتي ال�شاملة  -تو�صية
يعلن �سعيد بن عامر بن علي الريامي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع الثابتي ال�شاملة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،٦٠٦٩٢٠٧وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب ١١٨ :ر.ب٤١٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
هايل بن �سعيد بن �سويد البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ج�سر الطريف املميز للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن هايل بن �سعيد بن �سويد البادي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة ج�سر الطريف املميز للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١١٢٤٦٥٥وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب ١٧٩ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم٩٥٩٩٠٤٤٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبدالرحيم بن علي بن �سلطان اجلنيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع وادي حلفني الوطنية  -ت�ضامنية
يعلن عبدالرحيم بن علي بن �سلطان اجلنيبي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع وادي
حلفني الوطنية  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،١١١١٦٧٨
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٦٦٨٤٥٥٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن �سليمان بن عبداللـه املجيني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�صول للمقاوالت واخلدمات �ش.م.م
يعلن حممد بن �سليمان بن عبداللـه املجيني �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �أ�صول للمقاوالت
واخلدمات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١١٨٢٤٧٣وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٤/٢٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية امل�صنعة  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب ٤٦ :ر.ب٣٠٠ :
هاتف رقم٩٩٢٦٢٠٠١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط ال�شروق املتحدة �ش.م.م
يعلن مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات أ�نـه يقوم بت�صفـيــة
�شركة خط ال�شروق املتحدة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم
 ،١١٦٦٦٣٧وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٥٥٦ :ر.ب١٢١ :
هاتف رقم٩٧٤٦٦٠١٢ - ٢٢٣٦٨٤٦٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
علي بن خمي�س بن حممد املنوري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مناء م�سقط للم�شاريع العاملية �ش.م.م
يعلن علي بن خمي�س بن حممد املنوري أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة مناء م�سقط للم�شاريع
العاملية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٠٧٢٧٤٥وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية امل�صنعة  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب ٢٩٧ :ر.ب٣١٢ :
هاتف رقم٩٩٣٦٤٣٢٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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غامن بن �سامل بن �سعيد ال�سي�ساين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة غامن ال�سي�ساين و�شريكته للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن غامن بن �سامل بن �سعيد ال�سي�ساين أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة غامن ال�سي�ساين
و�شريكته للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم
 ،1142102وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية الربميي  -حمافظة الربميي
هاتف رقم٩٢٣١٩٧١٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
يو�سف بن يعقوب بن خلف احلامتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الظاهرة العاملية للتنمية واال�ستثمار  -ت�ضامنية
يعلن يو�سف بن يعقوب بن خلف احلامتي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة الظاهرة العاملية
للتنمية واال�ستثمار  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،١٢٢٢٤٨٤
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٢٢م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب ١٩١ :ر.ب٥١٥ :
هاتف رقم٩٩٦٦٩٠٠٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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ماريز ديب �إبراهيم عبدالنور
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املدار للتجارة واخلدمات �ش.م.م
يعلن ماريز ديب �إبراهيم عبدالنور أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة املدار للتجارة واخلدمات
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١١٥٣٧٥٧وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/١١/٢م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
�ص.ب ٣١٤ :ر.ب١١١ :
هاتف رقم٩٢٥٩٥٦٦٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
منال بنت عبدالعزيز بن حممد الروا�س
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أمناء النه�ضة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
تعلن منال بنت عبدالعزيز بن حممد الروا�س �أنـها تقوم بت�صفـيــة �شركة �أمناء النه�ضة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،١٠٣١٤١٧
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/١٢/٣١م ،وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم93356563 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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مكتب البخيت
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صور الهند�سية �ش.م.م
يعلن مكتب البخيت أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �صور الهند�سية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى
�أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٥٣٨٨٥٣وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٢١ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم٧٨٦٣٧٣٧٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
خليل بن �إبراهيم بن جمعة ال�شيزاوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمل�س الكون للتجارة  -تو�صية
يعلن خليل بن �إبراهيم بن جمعة ال�شيزاوي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة جمل�س الكون للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٢٥٥٣٩٣وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية الربميي  -حمافظة الربميي
هاتف رقم٩٩٨٨٣٤٩٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خالد بن خلف بن �سامل ال�سرحني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صحاري الزمائم احلديثة  -تو�صية
يعلن خالد بن خلف بن �سامل ال�سرحني �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �صحاري الزمائم احلديثة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٠٣٣٨١٧وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/١٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم٩٥٤٤٦٦٦٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سامل بن عبداللـه بن علي احل�ضرمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق ودام ال�شاملة للمقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �سامل بن عبداللـه بن علي احل�ضرمي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �آفاق ودام ال�شاملة
للمقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،١٢٦٦٩٢٣
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٥١٧٦٩٧٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خمي�س بن عو�ض بن �سيف الغريبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق املحافظة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن خمي�س بن عو�ض بن �سيف الغريبي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �آفاق املحافظة للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٠٧٩٣٧٦وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
حمافظة الربميي
هاتف رقم٩٢٥٠٠٠٨١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
خالد بن �أحمد بن فتح احل�ضري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خليج حموت الدولية �ش.م.م
يعلن خالد بن �أحمد بن فتح احل�ضري أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة خليج حموت الدولية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٢٦٨٣٢٦وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٥٥٢١١٥٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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طالل بن جمعة بن �سامل ال�شكيلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شم�س احلبي للتجارة �ش.م.م
يعلن طالل بن جمعة بن �سامل ال�شكيلي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �شم�س احلبي للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٢٠٦٢٦٣وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٣/٢٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان ا آلتـي:
والية بهالء  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم٩٩٠٠٧٨٧٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
علي بن �سامل بن مبارك املغيزوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أثري جزماء الوطنية للتجارة  -تو�صية
يعلن علي بن �سامل بن مبارك املغيزوي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �أثري جزماء الوطنية
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٢١٠٩٨٠وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٢٥٤ :ر.ب٣١٥ :
هاتف رقم٩٩٧٤٥١١٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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نا�صر بن خمي�س بن حممد الكويلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سوار فن�س العاملية �ش.م.م
يعلن نا�صر بن خمي�س بن حممد الكويلي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �أ�سوار فن�س العاملية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1246843وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٢٨١٥٦٥٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنم فن�س �ش.م.م
يعلن نا�صر بن خمي�س بن حممد الكويلي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة جنم فن�س �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1235305وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٥/٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
ا آلتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٢٨١٥٦٥٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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م�صطفى بن �إبراهيم بن حممود العجمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شمال املدينة اجلديدة للتجارة �ش.م.م
يعلن م�صطفى بن �إبراهيم بن حممود العجمي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �شمال املدينة
اجلديدة للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،1204278
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة ظفار
هاتف رقم99726334 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة جمموعة �شركات م�صطفى وحمد للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن م�صطفى بن �إبراهيم بن حممود العجمي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة جمموعة �شركات
م�صطفى وحمد للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري
بالرقـ ــم  ،1068099وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان ا آلتـي:
حمافظة ظفار
هاتف رقم99726334 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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م�صطفى بن �أحمد بن عبداللـه املعويل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البندر للهند�سة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن م�صطفى بن �أحمد بن عبداللـه املعويل �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة البندر للهند�سة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1235263وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/5م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان ا آلتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم96666498 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن �سامل بن حمد احلامتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع برزة الظاهرة  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن �سامل بن حمد احلامتي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع برزة الظاهرة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1228183وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/19م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب 866 :ر.ب٥١2 :
هاتف رقم95412551 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أحمد بن زهران بن �سعيد ال�سليماين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ملعان العربية �ش.م.م
يعلن �أحمد بن زهران بن �سعيد ال�سليماين �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة ملعان العربية �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1058649وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٦١٩٦١١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
بدر بن نا�صر بن حممد اجلابري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طالئع البدر الربونزية  -ت�ضامنية
يعلن بدر بن نا�صر بن حممد اجلابري �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة طالئع البدر الربونزية -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1328142وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
هاتف رقم٩٩٢٥١٥٣٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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زهران بن خلفان بن �سعيد التوبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صدى الداخلية للتجارة  -تو�صية
يعلن زهران بن خلفان بن �سعيد التوبي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �صدى الداخلية للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1789856وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/19م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم99448303 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
ح�سني بن حممد بن ح�سن
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الريحان الأحمر �ش.م.م
يعلن ح�سني بن حممد بن ح�سن أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة الريحان الأحمر �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1337692وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
حمافظة م�سقط
�ص.ب 128 :ر.ب319 :
هاتف رقم97198069 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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فهد بن �سيف بن �سلطان احلو�سني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تقنية الإنرتنت �ش.م.م
يعلن فهد بن �سيف بن �سلطان احلو�سني أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة تقنية الإنرتنت �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،7055005وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب 56 :ر.ب511 :
هاتف رقم99435555 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سعود بن را�شد بن حمود ال�سناين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نبع الباطنة العاملية �ش.م.م
يعلن �سعود بن را�شد بن حمود ال�سناين �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة نبع الباطنة العاملية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1305940وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم95272730 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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فائز بن �صالح بن �سلطان اجلعفري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو غ�سان اجلعفري للتجارة  -تو�صية
يعلن فائز بن �صالح بن �سلطان اجلعفري أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �أبو غ�سان اجلعفري
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٠٥٦٥٣٦وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/١/٢٧م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب ٩٢٩ :رب٤١١ :
هاتف رقم٩٢٣٥٠٤٨٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
نا�صر بن خمي�س بن حممد الكويلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سواعد فن�س �ش.م.م
يعلن نا�صر بن خميـ�س بن حممــد الكويلــي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �سواعــد فنــ�س �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٢٣٤٤٦٩وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٥/٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
ا آلتـي:
املعبيلة  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٢٨١٥٦٥٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خليفة بن �سلوم بن خلفان احل�ضرمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قالع ب�سيا للتجارة �ش.م.م
يعلن خليفة بن �سلوم بن خلفان احل�ضرمي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة قالع ب�سيا للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٠٠٤٥٨٣وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٣٣٧٧ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم٩٩٣٦١٢١٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
فقري بن حممد بن �شمبيه البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أرياف �سداب احلديثة �ش.م.م
يعلن فقري بن حممد بن �شمبيه البلو�شي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع �أرياف �سداب
احلديثة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٢٠٥٧٥٦وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
املعبيلة اجلنوبية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٢٧٥ :ر.ب١١١ :
هاتف رقم٩٩٠٤٠٤٨٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعيد بن يعقوب ال�شبلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلزانة احلديثة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن �سعيد بن يعقوب ال�شبلي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة اخلزانة احلديثة للتجارة واملقاوالت -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١١٢٧٠٩١وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٥٨٤٠٠٠٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
خليفة بن خمي�س بن �سيف الهندا�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة خليفة بن خمي�س الهندا�سي و�شريكته للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن خليفة بن خمي�س بن �سيف الهندا�سي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة خليفة بن خمي�س
الهندا�سي و�شريكته للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري
بالرقـ ــم  ،١١٣٨٢٧١وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية امل�صنعة  -حمافظة جنوب الباطنة
هاتف رقم٩٧٠٠٠٧٨٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أحمد بن م�سلم بن �سامل قطن
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العمارة املتحدة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن م�سلم بن �سامل قطن أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة العمارة املتحدة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سج ــل الـتجاري بالرقم  ،٢٢٠٥٦٣٧وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٧١١٤٤٤٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
م�صطفى بن �إبراهيم بن حممود العجمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط الن�سيم املميز للتجارة �ش.م.م
يعلن م�صطفى بن �إبراهيم بن حممود العجمي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة خط الن�سيم
املميز للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سج ــل الـتجاري بالرقم  ،١٢١٧١٤٩وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٧٢٦٣٣٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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جمعة بن �سامل بن علي اجلعفري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمعة اجلعفري و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن جمعة بن �سامل بن علي اجلعفري أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة جمعة اجلعفري و�شريكه
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سج ــل الـتجاري بالرقم  ،١٢٥٣٤٣٦وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٢٠٩٩٤٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إدري�س بن حممد بن �سعيد البطا�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخللية البديعة للتجارة �ش.م.م
يعلن �إدري�س بن حممد بن �سعيد البطا�شي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة اخللية البديعة
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سج ــل الـتجاري بالرقم  ،1054879وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠18/6/21م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم99551588 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب في�صل البلو�شي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املباهلة العاملية �ش.م.م
يعلن مكتب في�صل البلو�شي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة
املباهلة العاملية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سج ــل الـتجاري بالرقم  ،1206152وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم91214111 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن �سعيد بن حممد ال�ساعدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو عبدالرحمن ال�ساعدي للتجارة  -تو�صية
يعلن حممد بن �سعيد بن حممد ال�ساعدي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �أبو عبدالرحمن
ال�ساعدي للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،1113678
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية جعالن بني بو علي  -حمافظة جنوب ال�شرقية
هاتف رقم98117090 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغر�شوب ل�صناعة املقطورات �ش.م.م
يعلن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية �أنـه يقوم بت�صفـيــة
�شركة الغر�شوب ل�صناعة املقطورات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سج ــل الـتجاري بالرقم
 ،1204207وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠21/12/22م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
الغربة ال�شمالية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 756 :ر.ب112 :
هاتف رقم 24499858 :فاك�س رقم24121336 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفوز العظيم للتجارة واخلدمات �ش.م.م
يعلن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية �أنـه يقوم بت�صفـيــة
�شركة الفوز العظيم للتجارة واخلدمات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سج ــل الـتجاري
بالرقم  ،1204183وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠21/12/22م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
الغربة ال�شمالية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 756 :ر.ب112 :
هاتف رقم 24499858 :فاك�س رقم24121336 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سيف بن نا�صر بن حممد الغيثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة تالل للحلول الهند�سية �ش.م.م
يعلن �سيف بن نا�صر بن حممد الغيثي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة تالل للحلول الهند�سية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1161764وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم96096141 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أ�سطورة ال�شرقية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �سيف بن نا�صر بن حممد الغيثي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �أ�سطورة ال�شرقية للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،1023095
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٢٥٨٥٨٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أحمد بن نا�صر بن حممد الغيثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شمال الأندل�س للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن نا�صر بن حممد الغيثي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �شمال الأندل�س للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،٦٠٩٠٥١٦وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
هاتف رقم٩٦٥٥١٦٥٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبدالعزيز بن �سعيد بن عبداللـه ال�ساملي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سواعدنا �ش.م.م
يعلن عبدالعزيز بن �سعيد بن عبداللـه ال�ساملي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �سواعدنا �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٢٦٥٦٣٨وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٠٠٤٨٦٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خالد بن عبداللـه بن �سامل احلارثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سطورة الغربة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن خالد بن عبداللـه بن �سامل احلارثي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �أ�سطورة الغربة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،١٠٣٢١٨٧
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٢١٢٨٤٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
بدر بن هالل بن �أحمد احلارثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�شاريع غرب النجد للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن بدر بن هالل بن �أحمد احلارثي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع غرب النجد
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،١٠٧٥٢٢١
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٨٤٨٩٨٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن حمود بن ظافر اجلحافـي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أبناء حمود بن ظافر اجلحافـي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن حمود بن ظافر اجلحافـي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �أبناء حمود بن ظافر
اجلحافـي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم
 ،١١٤٨١٥٢وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/٦/٢٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية امل�ضيبي  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم٩٩٧٧٣٧٧٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن علي بن عبداللـه ال�شام�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيت االبتكار الذهبي  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن علي بن عبداللـه ال�شام�سي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة بيت االبتكار الذهبي -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1160120وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٢٩٢9١٠٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن مرهون بن �سعيد ال�سليمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار الكتب العلمية والأدبية �ش.م.م
يعلن حممد بن مرهون بن �سعيد ال�سليمي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة دار الكتب العلمية
والأدبية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٢٥٤٧٤٠وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١١/٢٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٢٧٨٩٧٣٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مين للفنادق �ش.م.م
يعلن حممد بن مرهون بن �سعيد ال�سليمي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة مين للفنادق �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١١٧٤٦٩٨وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢١/٥/١٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٢٧٨٩٧٣٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممود بن �سامل بن �سعيد اجلنيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زالل �أدم للتجارة �ش.م.م
يعلن حممود بن �سامل بن �سعيد اجلنيبي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة زالل �أدم للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1228679وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩١١١٩٥١٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�صالح بن طاهر بن علوي عيديد
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة علوي طاهر عيديد و�شركاه  -تو�صية
يعلن �صالح بن طاهر بن علوي عيديد �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة علوي طاهر عيديد
و�شركاه  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،٢٠٠١٨٩٦وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٢٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم99222366 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن �سامل بن حماد حاردان
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حممد بن �سامل حماد حاردان و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن �سامل بن حماد حاردان أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة حممد بن �سامل حماد
حاردان و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم
 ،١٠٦٠٧٦٣وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٤/٢٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٠٢٩٧١٤٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
م�صطفى بن حممد بن �سامل ال�شعيلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أرزاق احلبي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن م�صطفى بن حممد بن �سامل ال�شعيلي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �أرزاق احلبي للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سج ــل الـتجاري بالرقم  ،١١٥٩٠٥٨وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
حمافظة الربميي
هاتف رقم٩٨٨٩٤٨٥٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�صالح بن حممد بن عبدالرحمن البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صحار حللول التموين �ش.م.م
يعلن �صالح بن حممد بن عبدالرحمن البلو�شي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �صحار حللول
التموين �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سج ــل الـتجاري بالرقم  ،١٢١٣٦٥٨وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
هاتف رقم٩٦٦٧٧٤٩٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممود بن �سامل بن �سعيد اجلنيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طاليع احلايل الذهبية للتجارة �ش.م.م
يعلن حممود بن �سامل بن �سعيد اجلنيبي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة طاليع احلايل الذهبية
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سج ــل الـتجاري بالرقم  ،١٢٣٠٤٣٧وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
هاتف رقم٩١١١٩٥١٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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فقري بن حممد بن �شمبيه البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع العو�ضي املتحدة  -ت�ضامنية
يعلن فقري بن حممد بن �شمبيه البلو�شي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع العو�ضي
املتحدة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٨١٥٥٥٥وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٢٧٥ :ر.ب١١١ :
هاتف رقم٩٩٠٤٠٤٨٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي

خالد بن عبداللـه بن حممد احلجري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �صروح بدية احلديثة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن خالد بن عبداللـه بن حممد احلجري �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �صروح بدية احلديثة
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،١١٥٠٠٥٨
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٥٦٦٦٦٨٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خالد بن خلف بن �سامل ال�سرحني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بدائع �إزكي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن خالد بن خلف بن �سامل ال�سرحني أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة بدائع �إزكي للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٠١٧٨٥٦وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/١٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان ا آلتـي:
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم٩٥٤٤٦٦٦٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
طالل بن جمعة بن �سامل ال�شكيلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ربيع ب�سياء للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن طالل بن جمعة بن �سامل ال�شكيلي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع ربيع ب�سياء
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٢٢٨٣٠٩وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٣/٢٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بهالء  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم٩٩٠٠٧٨٧٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عنرب بن �سعيد بن عنرب املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حممود بن را�شد بن �سامل ال�شبلي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عنرب بن �سعيد بن عنرب املقبايل �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة حممود بن را�شد بن �سامل
ال�شبلي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم
 ،١١٢٤٤١٨وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
هاتف رقم٩٦٦٦٣٥٣٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
علي بن �سامل بن مبارك املغيزوي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة
م�آثر جزماء الوطنية للتجارة  -تو�صية
يعلـن علي بن �سامل بن مبارك املغيزوي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة م�آثر جزماء الوطنية
للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1234572ع ــن انتهاء
أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب املحا�سبة الرائدة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال �أطل�س �ش.م.م
يعلـن مكتب املحا�سبة الرائدة لتدقيق احل�سابات ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة جبال �أطل�س
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1240349ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سعيد بن زايد بن خمي�س بيت حميدون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة واحة الأحقاف للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �سعيد بن زايد بن خمي�س بيت حميدون ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة واحة الأحقاف
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،2157454
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب �أبو �سعود لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سبائك املثلث الذهبي للتجارة �ش.م.م
يعلـن مكتب �أبو �سعود لتدقيق احل�سابات ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �سبائك املثلث الذهبي
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1341624ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
م�سلم بن علي بن �أحمد جعبوب
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ارزات ال�شمالية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن م�سلم بن علي بن �أحمد جعبوب ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة ارزات ال�شمالية للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،1021119عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
-236-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1443

كرم بن �إبراهيم بن �شهداد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وعد ال�شيزاوي للتجارة �ش.م.م
يعلـن كرم بن �إبراهيم بن �شهداد البلو�شي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة وعد ال�شيزاوي للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1387801ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إميان بنت عبداللـه بن خمي�س املعمرية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معامل الكامل والوافـي ال�شاملة  -تو�صية
تعلـن �إميان بنت عبداللـه بن خمي�س املعمرية ب�صفـتــها امل�صف ــية ل�شركـ ــة معامل الكامل
والوافـي ال�شاملة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،1272523عن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
علي بن �سيف بن علي ال�شبلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مزون العوينات العاملية �ش.م.م
يعلـن علي بن �سيف بن علي ال�شبلي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة مزون العوينات العاملية �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1277631ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
هزاع بن �سعيد بن خمي�س البادي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طنني ال�شرقية للتجارة �ش.م.م
يعلـن هزاع بن �سعيد بن خمي�س البادي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة طنني ال�شرقية للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،1338925عن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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ماجد بن �سامل بن نا�صر الغافري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموخ بيت ال�ساحل للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن ماجد بن �سامل بن نا�صر الغافري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �شموخ بيت ال�ساحل
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1253112ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن را�شد بن عبداللـه العزري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سواحل اخل�ضراء للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن عبداللـه بن را�شد بن عبداللـه العزري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �سواحل اخل�ضراء
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،3146901
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن خمي�س بن حمدان القرطوبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رونق اخلابورة املا�سي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن عبداللـه بن خمي�س بن حمدان القرطوبي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة رونق اخلابورة
املا�سي للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1271216
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سيف بن علي بن مبارك اخلاطري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل حيل الرق للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سيف بن علي بن مبارك اخلاطري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة تالل حيل الرق للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1214247ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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منر بن �إبراهيم بن منر ال�سمنة
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بنتوت للخدمات الفنية �ش.م.م
يعلـن منر بن �إبراهيم بن منر ال�سمنة ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة بنتوت للخدمات الفنية
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1045831ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سعيد بن �سامل بن خمي�س الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اليا�سمني الدولية �ش.م.م
يعلـن �سعيد بن �سامل بن خمي�س الفار�سي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة اليا�سمني الدولية
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1072105ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
ال�سيد منني بن خليفة بن �سعيد �آل �سعيد
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املغامرات لل�سياحة �ش.م.م
يعلـن ال�سيد منني بن خليفة بن �سعيد �آل �سعيد ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة املغامرات لل�سياحة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1502948ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحمد بن �سعيد بن �سليمان احلو�سني
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صفقة ال�شرقية للتجارة  -تو�صية
يعلـن �أحمد بن �سعيد بن �سليمان احلو�سني ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة ال�صفقة ال�شرقية
للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،1217666عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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علي بن خمي�س بن جمعة احل�شار
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احل�شار لأنظمة التكييف �ش.م.م
يعلـن علي بن خمي�س بن جمعة احل�شار ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة احل�شار لأنظمة التكييف
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،1293950عن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحمد بن �سعيد بن حممد الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الب�ؤرة للتجهيزات  -تو�صية
يعلـن �أحمد بن �سعيد بن حممد الوهيبي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة الب�ؤرة للتجهيزات -
تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1026419ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سيف بن �سامل بن من�صور الدرعي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �سويداء املاء الذهبية -ت�ضامنية
يعلـن �سيف بن �سامل بن من�صور الدرعي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة م�شاريع �سويداء املاء
الذهبية  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1120267ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن �سامل بن مبارك العرميي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إعمار العفية املتكاملة للمقاوالت �ش.م.م
يعلـن حممد بن �سامل بن مبارك العرميي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة �إعمار العفية املتكاملة
للمقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،1262388عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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نا�صر بن خمي�س بن حممد الكويلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ه�ضاب فن�س �ش.م.م
يعلـن نا�صر بن خمي�س بن حممد الكويلي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة ه�ضاب فن�س �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،1215329عن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ركن فن�س �ش.م.م
يعلـن نا�صر بن خمي�س بن حممد الكويلي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة ركن فن�س �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،1194894عن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل فن�س �ش.م.م
يعلـن نا�صر بن خمي�س بن حممد الكويلي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة تالل فن�س �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،1162051عن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكويلي للتجارة املتميزة �ش.م.م
يعلـن نا�صر بن خمي�س بن حممد الكويلي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة الكويلي للتجارة
املتميزة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،1229365عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإثراء املتحدة �ش.م.م
يعلـن نا�صر بن خمي�س بن حممد الكويلي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة الإثراء املتحدة �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،1064808عن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حمود بن �سامل بن عبداللـه العلوي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع جبال �سداب احلديثة  -تو�صية
يعلـن حمود بن �سامل بن عبداللـه العلوي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة م�شاريع جبال �سداب
احلديثة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1139280ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مو�سى بن باقر بن ح�سني املو�سوي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأفكار الأ�صيلة �ش.م.م
يعلـن مو�سى بن باقر بن ح�سني املو�سوي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة الأفكار الأ�صيلة �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،1199222عن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القيمة املتكاملة �ش.م.م
يعلـن مو�سى بن باقر بن ح�سني املو�سوي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة القيمة املتكاملة �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،1282776عن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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عبداللـه بن علي بن خمي�س العلوي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو اليزن العلوي للتجارة  -تو�صية
يعلـن عبداللـه بن علي بن خمي�س العلوي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �أبو اليزن العلوي للتجارة -
تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1045251ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو املزن العلوي للتجارة  -تو�صية
يعلـن عبداللـه بن علي بن خمي�س العلوي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �أبو املزن العلوي للتجارة -
تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1050514ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرامي العيجة للتجارة  -تو�صية
يعلـن عبداللـه بن علي بن خمي�س العلوي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة مرامي العيجة للتجارة -
تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1057850ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شاطي �ساحل العيجة للتجارة  -تو�صية
يعلـن عبداللـه بن علي بن خمي�س العلوي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �شاطي �ساحل العيجة
للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1055065ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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خالد بن الل بخ�ش بن خدابخ�ش البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سما جمريا �ش.م.م
يعلـن خالد بن الل بخ�ش بن خدابخ�ش البلو�شي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة �سما جمريا
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،1055410عن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أطالل اجلمرية �ش.م.م
يعلـن خالد بن الل بخ�ش بن خدابخ�ش البلو�شي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة �أطالل اجلمرية
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،1145741عن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أطالل اخلوير للتجارة �ش.م.م
يعلـن خالد بن الل بخ�ش بن خدابخ�ش البلو�شي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة �أطالل اخلوير
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،1682997عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو تهاين البلو�شي �ش.م.م
يعلـن خالد بن الل بخ�ش بن خدابخ�ش البلو�شي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة �أبو تهاين
البلو�شي �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،1691546عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خالد وفايزة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن خالد بن الل بخ�ش بن خدابخ�ش البلو�شي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة خالد وفايزة
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،1656414عن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وردة ريام للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن خالد بن الل بخ�ش بن خدابخ�ش البلو�شي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة وردة ريام
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،1687255عن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أمين بن �إبراهيم بن علي الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االنبهار الوطنية  -ت�ضامنية
يعلـن �أمين بن �إبراهيم بن علي الوهيبي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة االنبهار الوطنية -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1794191ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
نا�صر بن �سامل بن علي املرزوقي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة ال�سور العظيم الوطنية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن نا�صر بن �سامل بن علي املرزوقي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة ال�سور العظيم الوطنية
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1136253
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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يون�س بن �سامل بن خمي�س ال�سناين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سندباد للخدمات العاملية  -تو�صية
يعلـن يون�س بن �سامل بن خمي�س ال�سناين ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة ال�سندباد للخدمات
العاملية  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1256964ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
الزهراء بنت عبداللـه بن جميل البلو�شية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أر�ض الأحالم احلديثة  -تو�صية
تعلـن الزهراء بنت عبداللـه بن جميل البلو�شية ب�صفـتــها امل�صف ــية ل�شركـ ــة �أر�ض الأحالم
احلديثة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،1261956عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
�سامل بن عامر بن �سامل احلامدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حميد بن را�شد بن �سامل احلامدي و�شركاه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سامل بن عامر بن �سامل احلامدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة حميد بن را�شد بن �سامل
احلامدي و�شركاه للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،8046484ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حميد بن حممد بن حميد البحري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مر�شا احلديثة للتجارة �ش.م.م
يعلـن حميد بن حممد بن حميد البحري ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة مر�شا احلديثة للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،1029506عن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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حممد بن �سعيد بن �سامل الغافري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال �ساي للتجارة �ش.م.م
يعلـن حممد بن �سعيد بن �سامل الغافري ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة جبال �ساي للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،1030591عن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سعيد بن حمد بن حمود الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خطوط روي الذهبية �ش�.ش.و
يعلـن �سعيد بن حمد بن حمود الوهيبي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة خطوط روي الذهبية
�ش�.ش.و ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،1368277عن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
يون�س بن �سامل بن �أحمد الغافري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كرامات عربي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن يون�س بن �سامل بن �أحمد الغافري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة كرامات عربي للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1284152ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عي�سى بن حممد بن علي ال�شحي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حممد الكمزاري وعي�سى ال�شحي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن عي�سى بن حممد بن علي ال�شحي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة حممد الكمزاري وعي�سى
ال�شحي للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1245541
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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فهد بن �سلطان بن عبداللـه املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة فهد بن �سلطان بن عبداللـه املعمري وولده للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن فهد بن �سلطان بن عبداللـه املعمري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة فهد بن �سلطان بن
عبداللـه املعمري وولده للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل
الـتجــاري بالرق ــم  ،1127620ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
را�شد بن �سامل بن خلفان املر�شودي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�ساتني القرين التجارية  -ت�ضامنية
يعلـن را�شد بن �سامل بن خلفان املر�شودي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة ب�ساتني القرين التجارية -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،7058020ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حميد بن �سامل بن حميد املر�شودي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مطعم الفوار �ش.م.م
يعلـن حميد بن �سامل بن حميد املر�شودي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة مطعم الفوار �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،1324882عن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عمر بن م�سعود بن عبداللـه البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهول وادي عندام للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن عمر بن م�سعود بن عبداللـه البلو�شي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �سهول وادي عندام
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1118226ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب البخيت لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنمة ال�سناء للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب البخيت لتدقيق احل�سابات ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة جنمة ال�سناء للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1234084ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سامل بن خمي�س بن حممد العي�سائي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة مناظر الربميي املتكاملة �ش.م.م
يعلـن �سامل بن خمي�س بن حممد العي�سائي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة مناظر الربميي
املتكاملة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1031419ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحمد بن هالل بن نا�صر احلرملي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلياة ال�صحية �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن هالل بن نا�صر احلرملي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة احلياة ال�صحية �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،1284216عن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن علي بن عبداحل�سني اللواتي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد بن علي وان للتجارة �ش.م.م
يعلـن حممد بن علي بن عبداحل�سني اللواتي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة حممد بن علي وان
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،1837354عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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